
Hei og velkommen til bibliotekets kurs i kilder og kildebruk, del 2 – Referanseteknikk.

HVORFOR
• Det er klare nasjonale forventninger (som er forankret i faget) til hva dere skal 

kunne.
• Dere skal kunne oppdatere dere innenfor fagområdet deres.,
• Dere skal kunne anvende faglig kunnskap og forskningsresultater på 

problemstillinger dere måtte møte i arbeidslivet og bruke dette til å ta begrunnede 

valg,
• Dere skal kunne finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og fremstille 

det slik at det belyser en problemstilling, dere skal beherske faglig verktøy og 
uttrykksformer, og dere skal kunne formidle sentralt fagstoff for å utveksle 
erfaringer og perspektiver.

Dette er hentet fra kvalifikasjonsrammeverket.

For det andre handler det om at dere skal få noen verktøyer som dere skal bruke i 
oppgaveskriving og som studenter her hos oss.
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Kursets oppbygging

Del 1. Kildekritikk

Del 2. Referanseteknikk

Del 3. Plagiat
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Du skal lære å

• Vise grensen for egen og andres tekst.

• Vise hvordan du gjengir andres tekst

• bruke oppslagsverk/referanseverktøy som 
hjelpemiddel til å følge en gjennomgående 
referansestil.



Å skrive en akademisk oppgave er å skrive seg inn i et faglig fellesskap. 
Du skriver ikke i et vakuum, du bygger på fakta og andres forskning for å løfte frem 
dine egne tanker og refleksjoner.

Når du bruker andre forfatteres arbeid i ditt eget, må du alltid oppgi hvor du har 
hentet informasjonen fra.
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Referanseteknikk

Å oppgi kildene du underbygger 

argumentene dine med



Du:
Unngår plagiat: Framstilling av andres resultater, tanker, ideer eller formuleringer 
som om de var dine egne, er plagiering. Dette er en form for intellektuelt tyveri. 
Plagiat regnes for fusk og kan ifølge Universitetsloven medføre stryk og utvisning, jfr. 
§§ 54 og 42.

Viser akademisk integritet: Du anerkjenner andres arbeid ved å vise til de kildene du 
har brukt, du skal alltid kreditere opphavspersonen til en kilde. Slik skiller du mellom 
hva som er eget og hva som kommer fra andre. De som har brukt tid og energi på å 
produsere noe skal få kredit for det. All forskning bygger på andres forskning, og slik 
skal det være i akademia. Dette menes med akademisk integritet.

Blir etterprøvbar: Nøyaktige henvisninger og referanser i oppgaven er en forutsetning 
for at leseren raskt skal kunne finne tilbake til materialet du refererer til. Dette gjør 
forskningen/oppgaven din etterprøvbar fordi det er mulig for leser 
(sensor/faglærer/andre) å kontrollere fakta og etterprøve resultatene.

Bygger videre på andres forskning: Din oppgave skal som tidligere nevnt bygge på 
andres forskning og inngå som en del av et akademisk fellesskap.

Etiske retningslinjer for lærings- og forskningsinstitusjoner. Studenter skal handle 
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Hvorfor referere til kilden? 

• unngår plagiat

• viser akademisk integritet og 

redelighet, akademisk folkeskikk

• bygger videre på andres forskning

• skriver i tråd med etiske 

retningslinjer og Åndsverkloven

• kan finne frem til kildene dine

• ser at du har innsikt i fagets kilder

Du Leseren



ærlig. Dette er også i tråd med Åndsverkloven, som beskytter opphavsretten.

Leseren:
Kan finne frem til kildene dine: Poenget er å skille mellom det en bidrar med selv, og 
det som andre har kommet frem til.

Leseren ser at du har innsikt i fagets kilder: Referansene gir grunnlag for vurdering. 
Ved å referere til sentrale kilder/teorier, viser du at du har satt deg inn i emnet. 
Referanselisten gjenspeiler arbeidets omfang. Den er derfor med på å påvirke 
bedømmingen av oppgaven. I skriftlige oppgaver på høgskolenivå er det en klar 
forventning om at man skal håndtere faglitteratur på en ryddig måte.

Det hele handler om etterrettelighet.
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Når man snakker om referanseteknikk er det to forhold som er viktig å ha på plass. 
Du skal nemlig oppgi kildene du bruker to steder:
1. I løpende tekst. Her oppgir man kilden i det som kalles en henvisning. Det er en 

kort opplysning om hvilken kilde man har brukt, som blir oppgitt i parentes like 
etter at du har brukt kilden. Den følger formatet slik den står på sliden: 
(etternavn, årstall, s. sidetall). I dette tilfelle: (Sæverot, 2017, s. 15).

2. I litteraturlisten. Her fyller du på med informasjon om kilden du har henvist til. 

Viktig at andre som leser din tekst kan gjenfinne dine kilder

I eksempelet på sliden får vi mye mer info om kilden i referansen i litteraturlisten: av 
den kan vi lese at Sæverot skrev en bok som heter Pedagogvitenskap, som ble utgitt 
av Fagbokforlaget.

Det er viktig at henvisningene og referansene henger sammen – de kildene du har 
henvist til i løpende tekst skal kunne gjenfinnes i litteraturlisten OG OMVENDT.
SKAL passe som hånd i hanske! INN forventer at alle studenter bruker kilder på riktig 
måte i skriftlige oppgaver.

HUSK å dobbeltsjekke at referanse i teksten er med i litteraturlista!
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Henvisning i løpende tekst:

Pedagogiske handlinger kan forklares ut fra teori og praktisk situasjon (Sæverot, 2017, s.15).

Referansen i litteraturlista: 

Sæverot, H. (2017). Pedagogikkvitenskap. Fagbokforlaget.

Hva er referanseteknikk?
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Alle kilder du har henvist ti l  i  en l iste ti l  slutt.

Referanser samles alfabetisk i en egen referanseliste (litteraturliste, bibliografi) på slutten av 
dokumentet.
Inneholder alle referanser som det henvises til i teksten.

Det finnes mange forskjell ige sti ler for hvordan referanserskal skrives.
HINN anbefaler APA-stilen. Vær konsekvent i  valget. Biblioteket anbefaler Kildekompasset. Lær 

verktøyet! Husk at du ikke trenger å kunne dette utenat.

• Inneholder alle referanser som det 

henvises til i teksten

• Alle referansetyper i samme liste

• Fornavn kun med initial

• Ordnes alfabetisk

• Hengende innrykk: Ctrl+t / Cmd+t

• Høgskolen anbefaler APA-stilen

Referanseliste/litteraturliste
Carstens, S. & Jenssen, L. C. (2020). Kampen om arkivarens sjel. 

Historisk tidsskrift, (3), 212-226. https://doi.org/10.18261/issn.1504-

2944-2020-03-04

Dalland, O. (2020). Metode og oppgaveskriving (7. utg.). Gyldendal.

Ferguson, L.E. & Krange, I. (2020). Hvordan fremme kritisk tenkning i 

grunnskolen? Norsk pedagogisk tidsskrift, (2), 194-205. 

https://doi.org/10.18261/issn.1504-2987-2020-02-09

Helsedirektoratet. (2019, 29. april). Fysisk aktivitet for barn, unge, voksne, 

eldre og gravide. https://www.helsedirektoratet.no/faglige-rad/fysisk-

aktivitet-for-barn-unge-voksne-eldre-og-gravide

Moseng, J. S. (2020). Et varslet mord og en langsom død. I T. Helseth & 

J.S. Moseng (red.), Norsk fi lm A/S: En kulturhistorie (s. 268-307). 

Universitetsforlaget.

Stordal, S. M. (1994). Å lykkes med egen læring: Planlegging og 

studieteknikk. NKS-forlaget.



Kildene dine kan være i ulike sjangre! Men en huskeregel er å bruke vitenskapelige 
trykte/digitale kilder
Bruk Kildekompasset til å finne riktig MAL for ditt dokument
Nettsider kan inneholde mange ulike sjangre!!

Eksempel:
• Meld.St.18 →MAL: Meldinger og innstillinger til Stortinget
• Store norske leksikon →MAL: Artikkel i oppslagsverk: leksikon, ordbok o.l.
• Lovdata → MAL: Lovtekster
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Ulike dokumenttyper

Hvilke dokumenttyper kan du bruke som kilde?

Bøker med forfatter

Kapittel i bok

Tidsskriftartikler

Nettsider

Offentlige publikasjoner, ex Stortingsmeldinger



Eksemplet viser bok med 1 forfatter
Prøv kildekompasset!

Referansehåndteringsverktøy:
Zotero - vær bevisst på bruk av Words referanseprogram – få maler → referansene 
kan ofte bli feil!!
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____________________________

I teksten din:

tekst …tekst... (Segbø, 2020, s. 147)

Segbø, M. (2020). Skrivetips for studenter. Universitetsforlaget.

Kildekompasset.no



Redaktørene har også skrevet kapitler/forord i boka. 
Navnene deres må stå både som forfatter og redaktør i referansen.
2 maler fra Kildekompasset må kombineres
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Kombinere flere bokser fra Kildekompasset:



Bok med to redaktører – se Kildekomp – Kapittel i bok med redaktør

kapittel i boka har 2 forfattere, men eksemplet i kildekompasset viser bare en 
forfatter. Da må en også se på boksen Bok med 2 forfattere.
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Kombiner flere bokser i Kildekompasset, forts.

Henvisning i teksten:

(Bostad & Ottersen, 2011, .s 61)

Referanse i litteraturlisten:

Bostad, I. & Ottersen, O. P. 

(2011) Dannelse i kryssild. I 

B. Hagtvedt & G. Ognjenovic (Red.), 

Dannelse: tenkning, modning, 

refleksjon: nordiske perspektiver 

på allmenndannelsens nødvendighet 

i høyere utdanning og forskning 

(s. 56-68). Dreyer Forlag.



FAQ inneholder info om sitatbruk, primær- og sekundærkilder, når år eller sidetall 
mangler, selvsitering etc
Hvis ingen boks passer: finn svaret her!
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Mer om Kildekompasset - FAQ

Her f inner du info om:

• Hvordan sitere

• Når ingen bokser passer

• Flere forfattere

• Selvsitering

• osv.....



Biblioteket får mye spørsmål om dette!
Kompendium: referer til delinnhold i kompendiet (om f.eks ett kapittel er kopiert til 
dere). Vise til selve kilden
Forelesningsnotater: Referer til faglitteraturen/pensum foreleser bruker som basis . 
Foilene fra undervisningen er sjelden tilgjengelig for sensor eller veileder...
Studentoppgaver: Studentene er på ditt eget nivå, det kan si noe om kvaliteten….
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Kan jeg henvise til:

Kompendium?

Nei - men vis til selve kilden som er gjengitt i kompendiet – som 
om du hadde sett originalkilden…

Forelesningsnotater?
Anbefales ikke, men om du må - vis til navn, dato, tittel i teksten – ikke i 
litteraturlista.
Kildekompasset: se «Personlig kommunikasjon»

Studentoppgaver?
Ikke vis til BA-oppgaver, MA-oppgaver kan brukes, men må vurdere 
relevans og verdi…

Andre kilder dere lurer på om dere kan bruke?



OBS: Hvis usikker: sjekk oppførsel i Oria!
• Forklar forskjell opplag og utgave!
• Bakside av tittelside - noen steder står denne informasjonen bakerst i boka.
• Tittel skal med som den står. Både hoved- og undertittel skal med.
• Redaktører/forfattere: Bruk rekkefølgen som står i dokumentet, selv om den ikke 

er alfabetisk
• Forlag: Husk at forlag og trykkeri ikke er det samme! 

• År: Står ofte flere årstall. Velg årstall for siste utgave.
• Forskjell på utgave og opplag/opptrykk
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Hvor finnes informasjon om år og utgiver? 

Tittelside Baksiden av tittelsiden  

Se bort fra 

opplagsåret - ingen 

endringer gjort fra

2. utg. 2013

Sjekk ORIA om du er i tvil



Direkte sitat:
• Nøyaktig avskriving fra kilden - markeres med anførselstegn/hermetegn rundt 

sitatet.
• Henvisning må inkludere forfatternavn, årstall og sidetall

Sett sitatet inn i en kontekst med din egen tekst!

14

Sitater

Direkte sitat, kort
(Mindre enn 40 ord eller 3 l injer). Ordrett gjengivelse fra kilden.

«Det er vanligvis nødvendig å avklare hvilke premisser som gjelder for et intervju» 

(Bonvik, 2012, s. 197).

Direkte sitat, langt 
(Mer enn 40 ord eller 3 l injer)

Eget avsnitt, innrykk, ikke anførselstegn.

Intervjusituasjonen kan bli lettere hvis man på forhånd avtaler noen forutsetninger:

Det er vanligvis nødvendig å avklare hvilke premisser som gjelder for et intervju. Hvor 

langt du kan gå, avhenger litt av om det er du eller redaksjonen som har tatt initiativ til 

intervjuet. Hvis det er du som ønsker omtalen, kan du naturlig nok kreve mindre enn 
om noen har tatt kontakt med deg. (Bonvik, 2012, s. 197)

Det er dermed situasjonsbetinget hvilke premisser intervjuobjektet kan få gjennomslag for… 

Husk sidetall



Indirekte sitat:
• Omformulering av andres ord, hvor du bevarer meningen, men bruker egne 

ord. HUSK tilstrekkelig omformulering!
• I henvisninger er sidetallet ikke påkrevd, men anbefalt  (litt avhengig av 

fagtradisjon/hva lærer sier).
• Forfatter i teksten: vekt på forfatter. 
• Forfatter sist inkludert i parentes: vekt på tema. 
Har du tenkt det Bonvik skriver før du har lest Bonvik, er det elegante måter å omgå 

dette på (tekst..tekst..., noe man også finner igjen hos Bonvik (år og sidetall).

Se Kildekompasset , FAQ, sitater
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Sitater forts.

Indirekte sitat / parafrase

Omformulering med egne ord

(parafrasering).

Bonvik (2012, s. 197) mener at det 
er viktig å tydeliggjøre hvilke 

forutsetninger som skal være 

gjeldende i et intervju.

Eller:

Det er viktig å tydeliggjøre hvilke 

forutsetninger som skal være 

gjeldende i et intervju (Bonvik, 2012, 

s. 197).

Merk: Teksten må være tilstrekkelig 
omformulert! Er det for likt, kan det oppfattes 
som plagiat, selv om du har henvist.

Se video «Indirekte sitat – slik parafraserer du» her:
https://www.youtube.com/w atch?v=IFWZ5zTDjBs



- Kommentaren om retoriske spørsmål kontekstualiserer sitatet.
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Bruk av sitater

Essayet inneholder også en stor mengde retoriske spørsmål, som: «Kan du håpe 

på en større seier enn å få din motstander til å forstå at han ikke kan nedkjempe 

deg?» (Montaigne, 1580-88/2013, s. 203). Disse kan bidra til å inkludere leseren 

og få dem til å trekke egne konklusjoner, som Bull-Gundersen (1991) forklarer 

ofte er formålet med drøfting i essay-sjangeren (s. 76).

God bruk fordi:
• Sitatet innledes, med forklaring på hvorfor det er der

• Direkte sitat i hermetegn, med henvisning rett bak
• Indirekte sitat tilstrekkelig omformulert
• Det settes inn i større sammenheng, med henvisning til faglitteratur



HUSK: Viktig å vise at man har forstått sitatet! 
Sitater SKAL presenteres og kommenteres
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Bruk av sitater 2

«Kan du håpe på en større seier enn å få din motstander til å forstå at han ikke 

kan nedkjempe deg?» (Montaigne 1580-88/2013, s. 203). Ifølge Bull-

Gundersen(1991) skal leseren trekke egne konklusjoner, og dette er det viktigste 

virkemiddelet (s. 76).

Dårlig bruk fordi:
• Sitatet står alene
• Forklarer ikke hva virkemiddelet er

• Feil bruk av Bull-Gundersen: nevner ikke retoriske spørsmål, men 
betydningen av at leseren trekker egne konklusjoner. Heller ikke tydelig 

hva ‘dette’ viser til.



Dårligere bruk:
Fra en studentoppgave. Først er det tatt et indirekte sitat fra en bok, deretter smetter 
man inn selv. Så har man satt henvisningen (som ikke er i APA) på slutten av avsnittet. 
Dette er dårlig henvisningsteknikk. Du skal ha henvisningen der hvor sitatet ender, før 
du selv begynner å diskutere det eller sette det i en kontekst. I eksempelet i sliden har 
studenten satt henvisningen etter sin egen kommentar, det gjør at det blir uklart for 
leseren hvor den andres tekst slutter og din tekst begynner.

Riktigere plassering:
Fra en fagartikkel: Så et godt eksempel på hvordan dette kan gjøres riktig. Her har 
man satt henvisningen umiddelbart etter det indirekte sitatet, slik at det blir tydelig 
hva som er tatt fra andre, og hva man selv har skrevet.
Det er viktig hvor du setter henvisningen fordi den viser leseren din hvor andres tekst 

slutter og din tekst begynner. I tillegg kan det være en god strategi å introdusere den 
andre teksten med en setning i forkant og gi en kommentar til den andre teksten i 
etterkant av en parafrasering eller et sitat. Både henvisningen introduksjonssetningen 
og kommentaren hjelper leseren til å skille din tekst fra den andre teksten.

Tenke på henvisningen som en markør.
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Hvordan viser jeg grensen for min og 
andres tekst?

Dårlig plassering:

Riktigere plassering:

Her burde henvisningen 

stå

Her begynner 

din tekst



Les med bevissthet!
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Du har lest og vil bruke Imsens tekst om Bandura inn i din oppgave
Hva er primærkilden her? --> Bandura

- Bandura som skal krediteres i teksten: hans poeng. 
- Imsen som har skrevet boka (sekundærkilden): den som skal i litteraturlista.
- Bare det du selv har lest skal i litteraturlisten!
- Ikke henvis til primærkilden (Bandura) hvis du ikke har brukt eller lest denne.
- Skal ikke ta med årstall, tittel eller forlag for Bandura, kun for Imsen. Men kan 

nevne disse i teksten, om du ønsker det.
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En primærkilde er et verk du ikke har lest, 
men som er omtalt i en tekst du har lest.

Hentet fra Gunn Imsens «Elevens verden» (2020).

Primære og sekundære kilder



Kan bruke sekundærkilder hvis teksten er vanskelig å få tak i:
• bokstavelig talt, for eksempel at den ikke finnes ved bibliotek i Norge og du har 

kort frist på oppgaven.
• språklig utilgjengelig slik at du faktisk trenger en kilde som «oversetter» 

primærkilden.

Forskjell på krav fra BA til MA.
OBS! Du kan arve feiltolkninger ved bruk av sekundære kilder!

OBS! Forskjeller fra fag og nivå!
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• Bruk helst primærkilden

• Om den er vanskelig å få tak i, bruk sekundærkilden

f. eks. slik:

I teksten:

Bandura argumenterer for at mestringsforventninger er 

avgjørende for resultatet (sitert i Imsen 2020, s. 352) og 

viser at…

I litteraturlista:

Imsen, G. (2020). Elevens verden: Innføring i pedagogisk 

psykologi (6.utg). Universitetsforlaget.

Primære og sekundære kilder
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Kilden oppgis ved:

• direkte sitering av en annens 

ord, enten muntlige eller skriftlige

• parafrasering/bruk av en 

annens originale ideer, meninger 

eller teorier

• bruk av data, statistikk, 

illustrativt materiale eller annen 

informasjon

• kilden oppgis ikke når informasjonen 

er allmennkunnskap



Når usikker, spør en faglærer eller bibliotekar, eller henvis - heller én gang for mye 
enn én gang for lite.

Allmennkunnskap – noe som er kjent for alle, eller noe som er godtatt blant de fleste 
i et fagområde.
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Ikke oppgi kilde når:

• Det er allmennkunnskap

• Det er kunnskap som man regner med at 
alle innenfor en bestemt gruppe eller et fagområde kjenner til

• Egne ideer og oppdagelser

Allmennkunnskap Må siteres

Danmark er medlem av EU Grønlands medlemskap var omstridt 

fra starten…(Friisberg, 1994)

Friisberg, G. (1994). Dansk politik 

og økonomi. København: Columbus.



Kan du bruke bilder fra nettet?

Ja, om oppgaven går under «utdannings øyemed». Blir regnet som privat bruk når du 
studerer og tilhører en avgrenset klasse (og ikke publiseres).
Må vise til hvor man har hentet illustrasjonen fra.
Nei, for kommersiell bruk - om du publiserer bildet på internett eller i en brosjyre for 
å selge et produkt. Da må du ha tillatelse fra opphavsmannen.
Ved noen bilder på nettet står det «kan ikke brukes uten tillatelse».

HUSK: bilder trenger også henvisning! Hvis bildet er en viktig kilde, skal den være 
med i litteraturlista. Hvis bildet bare er en illustrasjon, skal den ikke i litteraturlista.

Se kildekompassets FAQ!
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Bruk av bilder, tabeller og illustrasjoner

Alle bilder, figurer og tabeller må ha:

• Forklarende opphavsrettsnotis
• Kreditere opphaver
• Innførsel i referanselisten

Figur 4.1 Maslows behovspyramide

Fra Psykmagasinet.no (2021) https://psykmagasinet.no/maslows-
behovspyramide/

I litteraturlisten:

Psykmagasinet.no (2021). Maslows behovspyramide.
https://psykmagasinet.no/maslows-behovspyramide/

Kildekompasset

FAQ



Skal kilden oppgis eller er det allmennkunnskap?
1. nei- allmennkunnskap
2. Kilden skal oppgis for statistikk Er 97 prosent av forskerne enige om at 

klimaendringer er menneskeskapte? (forskning.no)
3. Ja- tall må bekreftes med kilde
4. Nei – de fleste er enige i dette. Behøver ikke oppgi kilder.
5. Ja- vi viser til noens teori. Også, at det gjelder bare for gutter er en kontroversiell 

påstand (ikke det Piaget mente) – kilden må oppgis. Hvis det er din egen mening, 
må du si at det er din mening og du må argumentere godt for det!

Når usikker, spør en faglærer eller bibliotekar, eller henvis - heller én gang for mye 
enn én gang for lite.
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Når skal kildene oppgis?

1. Jorda snurrer rundt seg selv på 24 timer og bruker et år på å gå i bane rundt solen

2. 97% av forskere er enige om at klimaendringer er menneskeskapte

3. Coronaviruset nærmer seg 3,5 mil døde på verdensbasis (mai 2021)

4. Studentenes psykisk helse er forverret etter pandemiperioden

5. Piagets teori om barns kognitive utvikling gjelder mest for gutter


