Gjengivelse og direkte sitat fra én kilde
Hei, har spørsmål ang. kildebruk som eg ikke helt skjønner..
Nå f.eks. skriver eg om Karl. R. Popper og tar utgangspunkt i boken Vitenskap og Språk.
Altså all informasjon eg skriver i teksten, kommer fra denne boken, men formulert og skrevne med egne ord
etter beste evne..
Er det simpelthen bare å skrive (Hauge og Holgernes 2005) nederst, så er det greit?

Takker for svar!
Mvh
M…

Hei M…,
Takk for spørsmål! Når du henter opplysninger som kan finnes på en bestemt side eller bestemte sider
i boka, eller i et bestemt kapittel, så skal du referere til det. Poenget er at leseren lett skal kunne finne
fram til det som du bygger på, og vurdere din tolkning av det som står der. Hvis du skriver av med
kilden Vitenskap og språk oppslått ved siden av deg, kan det være lurt å bruke direkte sitat på ting
som ikke er sagt helt slik som du selv ville ha sagt det. Det er fortsatt direkte sitat dersom du bare
utelater noe her og der eller forandrer grammatikk. Første gang du refererer til en kilde, skriver du
f.eks.: Lars Steinar Hauge og Bjørn Holgernes (2005) avslutter kapitlet om sannhet (kap. 2) med å
referere til historikeren Ottar Dahl, som understreker at forskningsarbeid forutsetter ”idealer om
saklighet, redelighet og kritisk tenkning” (Hauge og Holgernes, 2005, s. 30). Hvis du i den videre
fremstillingen refererer til samme kilde, kan du bare bruke sidetall eller kapittel i parentes, f.eks.: Karl
Popper kritiserte de logiske positivistenes forståelse av vitenskap (kap. 8). Han ønsket å realisere
idealene for forskningsarbeid ved å falsifisere hypoteser (s. 121-123). Hvis du deretter refererer til en
annen bok eller artikkel, for eksempel til det som står om rasjonalismen på 1600-tallet i boka Filosofia
(Hauge og Holgernes, 2002, s. 249), må du på nytt oppgi både forfatternavn og årstall hvis du kommer
tilbake til noe om Popper i Vitenskap og språk, f.eks.: Ifølge Popper må vitenskapelige utsagn ”være
formulert slik at de i prinsippet kan undersøkes i observasjoner som vi gjør ved våre sanser” (Hauge
og Holgernes, 2005, s. 122-123). Til slutt gir du fullstendige opplysninger om dine kilder i den
alfabetisk ordnede listen med Referanser.
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