
KJELDETILVISINGAR OG LITTERATURLISTE 

 
 

Litt generell info: 

 
Med alle hjelpemiddel er det ein ting de kan vere sikre på blir sjekka på eksamen, og det er at 

de blir trekt mykje dersom de ikkje oppgir kjelder og at de fører kjeldetilvisingar og 

litteraturliste rett. 

Du skal aldri gi inntrykk av at andre sine tankar, idéer, synspunkt og resultat er dine eigne. 

Derfor er det eit krav at du skal henvise, referere og sitere på en klar måte kvar gong du nyttar 

deg av ei kjelde. 

Det er ikkje berre lov å nytte kjelder, det er svært ofte heilt naudsynt. Det er to formelle sett 

reglar som vernar den som står bak kjelda (opphavsmannen). Den eine er åndsverklova (”Lov 

om opphavsrett til åndsverk”), som bl.a. seier at det er lov å sitere frå åndsverk, så lenge det 

skjer ”i samsvar med god skikk og i den utstrekning formålet betinger”, jf. § 22. Den andre er 

etablerte akademiske normer for kjeldebruk og kjeldehenvisninger. 

Dersom du leverer eit skriftleg arbeid som heilt eller delvis manglar dei naudsynte tilvisingane, 

kan det bli rekna som at du leverer eit plagiat. Plagiat kan definerast som ei handling der ein 

framstiller andre sine resultat, tankar, idéar eller formuleringar som om dei var sine eigne. 

Plagiat er brot på åndsverklova og det vert rekna som juks. 

”Å referere på ein klar måte” = ver lojal mot kjelda du refererer og intensjonane til kjelda + 

lesaren skal kunne finne fram til det materialet du refererer til. 

Kva treng ikkje referansar? Har du faktisk tenkt det ut heilt sjølv, treng du sjølvsagt ikkje 

kjeldehenvisning. I tillegg reknar ein at det i alle fag er eit sett av ”alminneleg kunnskap” som 

ein kan gå ut frå er kjent av lesaren, og som derfor ikkje treng tilvisning. Dess meir 

kontroversielle opplysningane er, dess viktigare er dermed kjeldetilvisinga. 

 

Alle kjelder du har brukt frå – direkte og indirekte – i teksten skal du oppgi. 

 

I teksten du skriv er det tre måtar kjelder kan vere nytta: 

 Direkte sitat = avskrift av ein passasje 

 Indirekte sitat = du gjengjev kjelda sine synspunkt eller kjelda sin informasjon i 

omskriven form 

 Referanseverk = du hentar opplysningar eller idear frå verk men omformar dei så 

mykje og set dei i så stor grad inn i din eigen samanheng at det ikkje kan reknast som 

eit sitat. 

 

 

For å øve eller for å lage ei korrekt ført litteraturliste på førebuingsdagen som du kan plukke 

frå på eksamen (du får ikkje brukt den på sjølve eksamen) kan denne 

danske ”litteraturlisteautomaten” vere eit tips: http://litteraturlisteautomaten.dk/ 

http://litteraturlisteautomaten.dk/


Korleis skal kjeldetilvisingar og litteraturliste førast? 

 

Harvardsystemet 

 
 

Alle kjelder du har brukt skal du oppgi. Det inkluderer òg læreboka og artiklar/stoff du 

har fått utdelt i timane eller som ligg i Fronter. Kjeldetilvisingar og litteraturliste skal vere 

komplett. 

 

Oppgi aldri kjelder du ikkje har lese. 

 

Alle kjeldetilvisingar skal førast slik at dei er lette å finne att i litteraturlista. 

 

 

 

Korleis oppgi kjeldetilvisingar i teksten: 

 
Direkte sitat skal skiljast tydeleg frå den løpande teksten sitatet er sett inn i. Det skal vere 

tydeleg kvar sitatet byrjar og kvar det sluttar. 

 Marker start og slutt med hermeteikn ”(…)” 

 For lange sitat er det vanleg å lage avsnitt + bruke mindre skrift i tillegg til 

hermeteikn. På eksmen er det neppe tilrådeleg å ha så lange sitat at det er naudsynt 

å bruke dette systemet. 

Xxxxxxxxxxxxxx 
” (…..)” (aaa,bb:ccc) 

Xxxxxxxxxxxxxxx 

 I parentes etter sitatet oppgjev du forfattar, utgjevingsår og sidetal slik (Halvorsen 

1983 s. 139) eller (Halvorsen 1983:139). For nettsider o.l. vil det som regel 

mangle sidetal. Då løyser ein det som regel med anten å berre oppgi forfattar og år 

dersom det er ein kort tekst eller å vise til avsnitt dersom det er ein lang tekst t.d. 

slik (Halvorsen 2007 avsnitt 12). 

 

 

Indirekte sitat inngår i løpande tekst men du henviser som regel til forfattaren/verket du 

brukar informasjon/synspunkt frå i teksten. 

 Indirekte sitat skal ikkje stå i hermeteikn. 

 Etter at du er ferdig med å referere med eigne ord meiningsinnhaldet frå kjelda set 

du inn kjeldetilvisinga i parentes som for direkte sitat – forfattar, utgjevingsår og 

sidetal. 

 

Referanseverk oppgir du berre i litteraturlista. 

 

 

 



Litteraturliste: 

 
Litteraturlista er ein oversikt over alle kjelder du har brukt. Vanlegvis skal den vere ordna 

alfabetisk etter forfattar (etternamn). Det er ryddigast for å finne att kjeldetilvisingane i 

teksten. 

 

 

Til ulike typar verk skal følgjande opplysningar med i denne rekkefølga og med den bruken 

av uthevingar som er her. Forfattar skal skrivast med etternamn først, så fornamn – t.d. 

Ibsen, Henrik. Der det er mange forfattarar kan du bruke berre initial i fornamn. 

 

 

Bøker: 

 
Forfattar. (utgjevingsår). Tittel: Undertittel (utgåve). Utgjevingsstad: Forlag. (Serietittel; nr) 

 

Døme: Skei, Hans H. (2008): Blodig alvor: om kriminallitteraturen, Oslo, Aschehoug 

 

Artiklar i bøker med ulike bidragsytarar: 

 
Bidragets forfattar. (utgivelsesår). Bidragets tittel: Undertittel. I: Bokens (monografiens) 

forfatter eller redaktør, Bokens tittel (evt. utgave, bidragets sidetall). Utgivelsessted: Forlag 

 

Døme: Buckingham, David (2003), Re-constructing the child audience I: Haldar, 

Marit & Frønes, Ivar (red.): Digital Barndom, s. 34 -50,  Oslo, Gyldendal 

 

 

Artiklar i tidsskrift: 

 
Artikkelens forfattar. (Årstal). Tittel på artikkelen. Tidsskriftets tittel, 

årgang/bind/år(nummer), sidetal 

 

Døme: Bjørnvall, Mette (1983): Kriminallitteratur I Samtiden, ekstranr 1983, s.48–51 

 

 

Artiklar i aviser: 

 
Artikkelens forfattar. (år, dato). Tittel på artikkelen. Avisens tittel [Utgivelsessted], sidetal 

 

Døme: Genberg, Hilde (2009): Kvit magi og Lucifer I: Firda, 26. september 2009 

 

 

Artiklar o.a. funne på nettet: 

 
Forfattar. (publiseringsdato). Verkets tittel (utgave). Sted: Forlag.URL, besøksdato 

 

Døme: Skei, Hans H. (2009) : Kriminallitteratur. Oslo, Kunnskapsforlaget, 

http://www.snl.no/kriminallitteratur#, 28.09.2009 

http://www.snl.no/kriminallitteratur


 

Dette gjeld òg bilete, figurar, illustrasjonar, filmar o.a. du måtte finne på nettet.  

Forfattar = opphavsmann. 

 

NB! Hugs at du skal oppgje heile nettadressa/URLen. 

 

Oppgi for all del aldri www.google.com eller www.wikipedia.no som kjelde. Då 

viser du at du absolutt ikkje har skjønt det. Det er som å skrive at eg fann det på 

biblioteket eller at eg har sett det på TV. 

 

Ver litt kritiske til kjeldeutvalet de har. Ei litteraturliste som består av referansar 

berre Wikipedia-artiklar gjer seg ikkje. Ligg unna skulestilsider som t.d. Daria. 

 

 

 

Kjelde: Faleide, Anne Kari (2019): Tips om kjeldekritikk, nettsøk og korleis skrive kjeldeliste, 

https://www.hafstad.vgs.no/bibliotek.367445.nn.html, 22.05.2019 

 

http://www.google.com/
http://www.wikipedia.no/
https://www.hafstad.vgs.no/bibliotek.367445.nn.html

