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"STEINS OPPSKRIFT" FOR AKADEMISK SKRIVING
Semesteroppgaver, fordypningsoppgaver og masteravhandlinger skal skrives etter regler for
akademisk forfatterskap. Det fins et utall av mønstre som kan brukes, og en bør finne et
oversiktlig og rimelig enkelt system som en så følger konsekvent. Vedlagt er det mønsteret
som jeg selv prøver å bruke. Hovedprinsippet er at jeg i den teksten jeg selv skriver gir korte,
meningsfylte og presise henvisninger i parentes til de kildene eller referansene som jeg har
brukt, slik at leseren, ved å gå til en alfabetisk ordnet liste, kan finne fram til kildene og
vurdere tolkninger og sannhetsgehalt i det jeg har skrevet. Åpenhet og ærlighet er
grunnleggende holdninger i akademisk arbeid. Det bør være så enkelt som mulig for andre å
få kritisk innsyn i det arbeidet en har gjort. Alle henvisninger må derfor være så presise og
nøyaktige som mulig. Andres formuleringer, selv et par ord, bør angis som direkte sitat. Også
når en har formulert andres synspunkter med egne ord, bør en vise til en bestemt side, et
bestemt sideomfang, et kapittel eller liknende, der hvor det er mulig.
Først har jeg gitt eksempler og detaljerte anvisninger på hvordan en kan skrive referanser i
den alfabetisk ordnede referanselisten som står bakerst i en oppgave, tidsskriftartikkel eller
avhandling. Deretter har jeg formulert noen tekniske retningslinjer for hvordan en skriver
henvisninger i selve teksten i artikkelen eller avhandlingen. Dette er gjort med utgangspunkt
i et utdrag fra en artikkel om Maslows teori fra 1991, hvor du vil finne tall i teksten som
eksemplifiserer "oppskriften". Bakerst er en fullstendig oppsatt referanseliste som også kan
brukes som modell. Referanselisten bør settes opp med hengende innrykk og uten ekstra
mellomrom mellom hver referanse, slik listen tar minst mulig plass, og leseren slipper å bla
flere ganger for å finne en referanse. Referansene er ordnet alfabetisk etter forfatternes
etternavn (der det er mulig), og kronologisk der det er flere bøker av samme forfatter. Hvis en
forfatter har flere publikasjoner fra samme år, kan en føye a, b, c osv. til årstallet.
Disposisjonen for artikkelen er enkel, men den gir samtidig mulighet for at leseren kan danne
seg et raskt bilde av innholdet ut fra tittel: undertittel, overskrifter og underoverskrifter (her:
teser).

Maslow's theory of motivation: A critique
Sammendrag
Innledning som ikke er markert med egen underoverskrift
MASLOW'S THEORY OUTLINED
MASLOW'S THEORY CRITIQUED
Kritikken er formulert i 4 nummererte teser som er uthevet gjennom bruk av
kursivert skrift.
CONCLUSION
REFERENCES
Studer gjerne flere artikler, se på sammenhengen mellom tittel og overskrifter. Danner tittelen
og overskriftene en helhet som henger logisk sammen? Er tittel og overskrifter formulert slik
at leseren får gode forventninger? Innfris forventningene?
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Eksempler på referanser etter APA-manualen
Utgangspunktet her er Publication manual of the American Psychological Association (6.
utg.), 2010. Manualen fins i NLA-biblioteket på NLA/Sand, 808.066 P. Prinsippet er at alle
henvisninger eller referanser gis i kort versjon i parentes inne i den løpende teksten, og at
leseren kan slå opp hver referanse i en alfabetisk pluss kronologisk ordnet referanseliste
bakerst, for å finne mer utførlige opplysninger. Omvendt er det bare kilder som en refererer til
i teksten som skal være med referanselisten. Prinsippene blir beskrevet på s. 184–192, og
manualen gir 77 nummererte eksempler på hvordan ulike typer litteratur og annet
kildemateriale (arkivdokumenter, film, CD, internettsider o.l.) kan noteres i en slik
referanseliste. Forskjellig typer referanser kan altså samles i samme liste. Oversikt over
eksemplene er gitt på s. 193–198. Når en skriver på norsk, er det nødvendig å gjøre noen
tilpasninger. Jeg har valgt å bruke norske ord og forkortelser der APA-manualen bruker latin.
Følgende forslag går bare inn på noen få eksempler.

Tidsskriftartikler
Neher, A. (1991). Maslow's theory of motivation: A critique. Journal of Humanistic
Psychology, 31, 89–112.
Merk følgende elementer: <Forfatterens etternavn med komma og ett mellomrom> <initial med punktum og
ett mellomrom> <årstall for utgivelsen (copyrightår) i parentes med punktum og ett mellomrom> <artikkelens
tittel med vanlig skrift og stor bokstav bare på første bokstav og på egennavn> <kolon, ett mellomrom og
undertittel, også den med stor bokstav bare på første bokstav og på egennavn> <avslutning med punktum og ett
mellomrom> <kursivert navn på tidsskriftet, som skrives med store bokstaver på alle hovedordene, og avslutning
med komma og ett mellomrom> <kursivert angivelse av årgang eller "volume" med komma og ett mellomrom>
<angivelse av sidetallsomfang uten s. foran, og avslutning med punktum> Merk at sidetallsomfanget skrives
med kort tankestrek, i Word 2007 finner du det ved å klikke: Sett inn, Symbol, Flere symboler, Spesialtegn
(Hurtigtast: Ctrl+Num -). Streken skrives her uten mellomrom til tallene på hver side. Kort tankestrek – skal
ellers, når den brukes i teksten, ha mellomrom før og etter. Merk også at det brukes hengende innrykk i
referanselisten: andre linje begynner på fjerde slag, eller ca 0.7 cm inn fra venstre marg. Klikk: Hjem, Avsnitt
(pil ned) for å åpne dialogboksen Avsnitt. Velg Spesielt: Hengende, Med: 0,7 cm og OK.

Bonnett, M., og Doddington, C. (1990). Primary teaching: What has philosophy to offer?
Cambridge Journal of Education, 20, 115–121.
Hvis det er flere forfattere, skal alle tas med. Alle forfatterne skrives med etternavnet først. Forfatterne skilles fra
hverandre med komma rett etter initialen(e). Foran det siste etternavnet skrives "og". I teksten gis henvisningen
slik (Bonnett og Doddington, 1990), eller når opplysning eller sitat er hentet fra en bestemt side (Bonnett og
Doddington, 1990, s. 117). Elementene i din tekst er altså (Etternavnene, komma og mellomrom, årstall med
komma og mellomrom, "s." med mellomrom og ett eller flere sidetall> Hvis det er naturlig å nevne forfatterne i
selve teksten, kan en sløyfe navn inne i parentesen. Teksten din kunne f.eks. være slik: "Bonnett og Doddington
(1990, s. 115) hevder at pedagogisk teori aldri kan gi oppskrifter som garanterer suksess i praksis." De fleste
tidsskrifter har fortløpende paginering av hele årgangen. Derfor er det ikke nødvendig å ta med at denne
artikkelen står i hefte nr. 2 i årgang 20. Hvis derimot hvert av heftene i årgangen begynte på side 1, måtte en
skrive heftets nummer i parentes (med vanlig skrift) rett etter den kursiverte eller understrekede angivelsen av
årgangen, slik: 20(2)

Wivestad, S. M. (2011). Conditions for „upbuilding‟: A reply to Nigel Tubbs‟ reading of
Kierkegaard. [Forutsetninger for “det oppbyggelige”: Et svar til Nigel Tubbs sin lesning
av Kierkegaard]. Journal of Philosophy of Education. Forhåndspublisert online. doi:
10.1111/j.1467-9752.2011.00823.x
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Her er det flere egennavn i artikkelens tittel. Egennavn skrives med stor bokstav. Hvis en ønsker å oversette
tittelen til norsk, kan en skrive oversettelsen i skarpe klammer. Denne artikkelen drøfter forutsetninger for at
danning skal kunne være ”oppbyggelig”, slik Kierkegaard forstår begrepet. Nyere internasjonale tidsskriftartikler
skal ha med en “digital object identifier” (doi), en digital objekt-identifikasjon som du kan skrive inn i en
søkemotor og komme direkte til artikkelen. doi skrives med små bokstaver, og nummeret skal stå til slutt i
referansen, altså etter angitt årgangsnummer og sidetallsomfang. Noen tidsskrifter publiserer artikler online før
de er trykt, og referansen kan da skrives slik som i dette eksemplet. Merk at det ikke skal være punktum etter doi
nummeret.

Avisartikler og magasiner
Wivestad, S. M. (1993, 10. juni). Hastverkpreget læreplan [Kronikk]. Vårt Land, s. 22.
I referanser til avisartikler oppgis årstallet, dato og måned. I referanser til månedlige magasiner som f.eks. Norsk
Skoleblad, oppgis bare måned. Rett etter tittelen, kan en innenfor skarpe klammer beskrive nærmere hva slags
type referanse det dreier seg om. Hvis overskriften er på et språk som en ikke venter at leserne behersker, f.eks.
tsjekkisk, kan en bruke tilsvarende skarpe klammer til en oversettelse av overskriften eller tittelen. I referanser
fra aviser og magasiner angis sidehenvisning med "s." foran. Hvis det ikke er flere artikler av Wivestad fra 1993
i referanselisten, kan det i din tekst være tilstrekkelig å gi henvisning uten dato og måned (Wivestad, 1993).

Peril of being a rich man's club [Lederartikkel]. (1991, 25.–27. oktober). The European, s. 8.
Når det ikke er oppgitt forfatter, kan en ordne referansen etter første hovedord i tittelen. En sløyfer imidlertid
eventuell bestemt eller ubestemt artikkel. I teksten kan det vises til referansen slik: ("Peril," 1991)

Bjerkestrand, Å., og Haugsvær, S. (1994, nr. 2). Kvalitet og skikkethet i lærerutdanningen.
Bedre Skole, s. 30–37.
Bedre Skole presenterer seg som et tidsskrift, men oppgir ikke årgang. Det er derfor naturlig å behandle det som
et magasin.

Bøker
Eisner, E. W. (1985). The educational imagination: On the design and evaluation of school
programs (2. utg.). New York, NY: Macmillan.
Her er det to initaler, og begge har ett mellomrom etter punktum. Årstallet 1985 er det som er oppgitt etter
Copyright © 1985. Hvis flere årstall er oppgitt, bruker du det siste. Denne boka har en tittel og en undertittel.
Også bokas undertittel skal tas med. Eventuell undertittel står på tittelbladet i boka. Tittelbladet regnes vanligvis
som første side. Boktitler kursiveres. Det brukes store bokstaver bare i begynnelsen av hovedtittel og eventuell
undertittel, og dessuten selvfølgelig i egennavn. Legg merke til at en skriver <Hovedtittel, kolon, ett mellomrom
og Undertittel, som begynner med stor bokstav>. Dette gjøres litt annerledes i BIBSYS. Opplysning om hvilken
utgave av boka (2. utg.) eller hvilket bind det er i en serie (bd. 5), skrives med normalskrift i parentes etter
boktittelen, men før punktum. Boktitler avsluttes alltid med punktum. Dette bidrar til å skille mellom bøker og
tidsskrifter, da navnet på et tidsskrift alltid avsluttes med komma.
Utgivelsessted skrives fullt ut. Hvis byen eller stedet er lite kjent, eller hvis det kan oppstå misforståelser, kan det
være nødvendig å føye til område og/eller land. Amerikanske byer bør suppleres med en forkortelse som angir
hvilken stat byen ligger i. Du kan google ”List of U.S. state abbreviations”. Utgivelsessted og forlag skilles med
kolon og ett mellomrom. Hvis tittelbladet har med flere utgivelsessteder og forlag, holder det å opplyse om ett av
dem. Ordet "forlag" eller "Publishing Company" kan ofte sløyfes. Sjekk hvaBIBSYS har notert om boka!
Hvis en i teksten gjengir noe som er sitert eller referert, er det den kilden en selv har brukt som det skal refereres
til, f. eks. slik: Karl R. Popper har sagt: "For those who have eaten of the tree of knowledge, paradise is lost"
(sitert fra Eisner, 1985, s. 25). En kan også skrive slik det blir klart at den kilden en bruker viser til en annen: I
følge Anne Ryen (2002, s. 35) hevder Ragnvald Kalleberg at vitenskapsteori ”dreier … seg om”, dvs. beskriver
normativt (?), ”hva som er vitenskapelige fags oppgave, arbeidsmåter …”

Havel, V. (1983/1987). Brev til Olga: Tanker fra fengslet (M. Blekastad, overs.). Oslo:
Aschehoug. (Originalutg. 1983)
Merk at navnet på oversetteren (overs.) skrives i parentes med normalskrift før punktumet som avslutter tittelen.
Det er den utgaven som en siterer fra eller bruker i teksten, som referanselisten gir opplysning om. Noen ganger
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er oversetteren også redaktør. Da bør det stå (red. og overs.). Hvis det er av betydning å markere når
originalutgaven kom, kan en opplyse om det i en parentes til slutt. Merk at parentesen her avsluttes uten
punktum. I teksten kan det være aktuelt å gi henvisning slik: (Havel, 1983/1987). Klassiske verk hvor en ikke
kjenner utgivelsesår, kan i teksten refereres slik (Aristoteles, overs. 1999, 1105a30)

Deler av bøker
Løvlie, L. (1973). Pedagogisk filosofi i vitenskapens tidsalder. I: E. Befring, T. Bergem, O.
Evenshaug, D. Hallen, G. Handal, A. Norborg, J. Osnes, K. Tveit og L. Vislie (red.),
Pedagogisk periferi  noen sentrale problemer (s. 99–137). Oslo: Gyldendal. (Festskrift
til H. J. Dokka)
Når en refererer fra bøker som er sammensatt av navngitte artikler eller kapitler, vil det i teksten vanligvis være
naturlig å ha henvisning til forfatteren, ikke til redaktøren(e). Dette gjelder også når en referer fra oppslagsverk
hvor det er mulig å identifisere en forfatter, for eksempel via initialer til slutt i artikkelen og en liste i
begynnelsen av bindet over hvem som har de ulike initialene. Artikkelens eller kapitlets tittel skrives ikke med
kursiv. Etter tittelen kommer opplysningen om boken det er hentet fra. For å unngå at "I" tolkes som romertall,
kan en bruke kolon etter "I" og deretter to mellomrom, for å få litt avstand til den første initialen på
redaktøren(e). Merk at her (inne i referansen, hvor alfabetisk ordning ikke er noe poeng) skrives initialen(e) først
og etternavnet etterpå. Dessuten settes ikke komma foran "og" og navnet på den siste redaktøren. Etter
opplysning om redaktør(er), settes komma, før en skriver boktittelen. Boktittelen kursivers på vanlig måte, men
før det settes punktum, oppgis det med normalskrift i parentes hvilke sider i boka som artikkelen eller kapitlet
omfatter. Opplysningen til slutt om at dette er et festskrift kan ha betydning når en skal finne boka i biblioteket.
I dette tilfellet er boktittelen ikke satt sammen av hovedtittel og undertittel, men hovedtittelen inneholder en kort
tankestrek. Tankestreker er lengre enn bindestreker. Kort tankestrek, slik som i denne tittelen, skal ha ett
mellomrom på hver side. I Word2007 finner du tankestrek ved å klikke <Sett inn-Symbol-Flere symbolerSpesialtegn>, eller bruk hurtigtast: Ctrl+Num - (minustegn).

Andre media
Philibert, N. (regissør). (2004). Être et avoir / Å være og ha [DVD med fransk tale, norsk
tekst]. Nesbru, Norge: Scanbox Entertainment.
Den som har laget verket identifiseres som (regissør), (produsent), (komponist), (maler), og lignende. Filmer bør
nevnes med originaltittel først, for det gir sikrest treff i The Internet Movie Database (IMDb), som er den mest
omfattende databasen for å søke etter filmer av alle slag. I skarpe klammer gir en opplysninger om type medium:
[Film], [CD], [Data fil]. Så bør det også være med opplysning om sted og utgiver av den platen el. l. som en selv
har brukt, eller opplysning om hvordan det går an å få tak i materialet.

Henvisninger til Internett
Eidsvåg, I. (2009, 7. april). Program for dannelse [Kronikk]. Aftenposten. Hentet fra
http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/article3018327.ece
Sæther, J. (1998). Norsk pedagogikks forhold til internasjonale idéstraumdrag i pedagogikk
og psykologi i etterkrigstida [Bygger på prøveforelesing 22.01 over oppgitt emne for dr.
philos. graden, Universitetet i Oslo]. Hentet fra http://www.fagsider.org/js/newpage1.htm
Stort sett følger man vanlige regler både i tekst og referanseliste. Legg merke til at henvisningene til Internett
ikke skilles ut i en separat liste, men integreres sammen med bøker og tidsskrifter og lignende. Hvis det fins en
forfatter (eller flere), skal han/hun/de oppgis, og i teksten skriver man på vanlig måte (Sæther, 1998), uten å
oppgi Internett-adressen.

Soria Moria slott (1994). I: K. Nedrelid (red.), Asbjørnsen og Moe's norske folkeeventyr.
Hentet fra http://runeberg.org/folkeven/046.html
Hvis forfatter ikke er oppgitt, kan en bruke Tittelen som ordningsord i kildelisten. Her er tittelen en del av et
større verk, og derfor er det verket som kursiveres. I teksten kan man bruke en forkortet utgave som skrives i
anførselstegn ("Soria," 1994). Angivelse av når Internettsiden ble laget/forandret, fins som regel nederst på første
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side (index-siden), men kan også være markert på den enkelte side. Hvis det ikke er angitt årstall for
publikasjonen, skriver du (uten årstall). I tillegg oppgir du hvilken Internett-adresse kilden er hentet fra.
Internett-adressen bør som regel gå direkte til den kilden du har brukt, ikke til nettstedet.

Jean-Jacques Rousseau. (2011, 20. oktober). I: Wikipedia, The Free Encyclopedia. Hentet fra
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Jean-Jacques_Rousseau&oldid=456457006
Vanligvis bør man unngå anonyme kilder, og hvis de brukes, bør opplysningene sammenliknes med kilder som
har en forfatter. Wikipedia er ikke alltid pålitelig, og noen sensorer vil reagere negativt hvis du bruker denne
kilden. Hvis du likevel bruker den, bør du om mulig bruke den engelske versjonen, da den blir lest og kontrollert
av langt flere enn den norske. Wikipedia-sider med fotnoter er sikrere enn de som er uten. Sammenlign for
eksempel hvordan norsk og engelsk Wikipedia skriver om Rousseaus syn på oppdragelse.
Når du har skrevet forfatter, årstall og tittel, kan du gjøre følgende: Skriv ”Hentet fra ” og gå så til den aktuelle
Internett-siden, klikk på adressen så den blir markert, kopier den <trykk Ctrl+c>, gå tilbake til den filen du
arbeider med i Word <trykk Alt+tab for å gå til et annet "vindu">, og lim inn adressen i referanselisten <trykk
Ctrl+v). Ikke skriv Internett-adresser manuelt; det blir ofte feil. Og ikke skriv punktum etter Internett-adressen!

Utdanningsdirektoratet (2011, 7. juni). Den generelle delen av læreplanen (bokmål). Hentet
fra http://www.udir.no/Lareplaner/Generell-del-av-lareplanen/?em=true
I noen tilfeller kan det være meningsfylt å angi navnet på den organisasjonen eller det nettstedet som er ansvarlig
for dokumentet. I dette tilfellet er det ikke gitt henvisning direkte til dokumentet, men til en side hvor dette
dokumentet (som opprinnelig ble laget i 1993) og hører med til Kunnskapsløftet fra 2006 kan lastes ned i flere
versjoner. Sitater i teksten kan gjøres slik: Lærere i norsk skole skal se eleven som ”et moralsk vesen, med
ansvar for egne valg og handlinger, med evne til å søke det som er sant og gjøre det som er rett”
(Utdanningsdirektoratet, 2011, s. 3).

Lover, stortingsmeldinger og NOU-er
Opplæringsloven. (1998). Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa av 17. juli
1998 nr. 61, sist endret 1. august 2011. Hentet fra http://www.lovdata.no/all/nl19980717-061.html
Opplæringsloven. (2008). Kapittel 1. Formål, verkeområde og tilpassa opplæring. I: Lov om
grunnskolen og den vidaregåande opplæringa av 17. juli 1998 nr. 61, med endring av 19.
des. 2008 nr. 118. Hentet fra http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-001.html#1-1
Alle norske lover vedtas av Stortinget og utgis i Oslo. Slike opplysninger behøver derfor ikke å være med. Hvis
du henviser til eller sitere fra et bestemt kapittel i loven, vil det være naturlig med en presis referanse. Etter den
aktuelle paragrafen i Lovdata står det når den sist ble endret. I teksten kan du skrive slik: I Opplæringsloven §1-1
(2008) heter det at skolen skal … Eller: Skolen skal virke ”i samarbeid og forståing med heimen” og ”byggje på
grunnleggjande verdiar i kristen og humanistisk arv og tradisjon” (Opplæringsloven, 2008, § 1-1, første og andre
ledd).

KD. (2009). Læreren: Rollen og utdanningen. St. meld. nr. 11 (2008–2009). Oslo:
Kunnskapsdepartementet. Hentet fra
http://www.regjeringen.no/pages/2150711/PDFS/STM200820090011000DDDPDFS.pdf
KUF. (1995). Identitet og dialog: Kristendomskunnskap, livssynskunnskap og
religionsundervisning. NOU 1995:9. Utredning fra et utvalg oppnevnt av Kirke-,
utdannings- og forskningsdepartementet i august 1994. Hentet fra
http://www.regjeringen.no/Rpub/NOU/19951995/009/PDFA/NOU199519950009000DD
DPDFA.pdf
Hvis du bare har en enkelt referanse til Kunnskapsdepartementet, kan du bruke hele ordet som ordningsord.
Ellers er det greit å forkorte, bare forkortelsen i teksten stemmer med referanselisten. Departementer skifter
navn. Hvis det brukes mange spesielle forkortelser, bør det lages en liste over disse.
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Henvisninger i den løpende tekst
Tallene nedenfor refererer til eksempler (innsirklede tall) i vedlagte utdrag (4 sider og
referanseliste) fra artikkelen om Maslow, artikkelen som jeg nevnte i starten av ”oppskriften”
(Neher, 2001, s. 92–93, 96–97, 111–112).
1.

Direkte sitat over 4 linjer (ca 40 ord) rykkes inn fra venstremargen. Dette er tilstrekkelig
markering av at det er et sitat, så det er unødvendig med anførselstegn. En bør ikke skrive
sitater generelt med kursiv, for da kan en ikke bruke kursiv der hvor sitatet selv bruker
kursiv, se pkt. 3 nedenfor.

2.

Direkte sitater skal gjengis helt ordrett, men hvis det er nødvendig å skyte inn noen ord
for å få bedre sammenheng med det foregående, kan en gjøre egne innskudd som
markeres med skarpe klammer. Hvis det er stavefeil el. l. i et direkte sitat kan det
markeres med [!] eller [slik], dvs. ”slik står det faktisk”. Slike innskudd skal ikke brukes
ironisk!

3.

Direkte sitater gjengir også sitatenes uthevelser (kursiv, understrekninger) og eventuelle
bruk av anførselstegn. Hvis du selv ønsker å utheve enkelte ord i et sitat, bør du gjøre det
gjennom dine egne kommentarer til sitatet.

4.

Det lange innrykkede sitatet slutter her ved punktum, men henvisningen til slutt gjelder
flere perioder. Etter punktum som avslutter sitatet kommer altså mellomrom, parentes,
henvisning og parentes slutt uten punktum. I dette tilfellet er det entydig ut fra
sammenhengen at sitatet kommer fra Maslow. Derfor er det tilstrekkelig å oppgi årstall
og sidetall som henvisning.

5.

Små direkte sitat som bare er markert i din tekst gjennom anførselstegn, avsluttes uten
punktum rett før anførselsestegn slutt, men med punktum etter henvisningen og parentes
slutt.

6.

Hvis det direkte sitatet begynner med stor bokstav, f.eks. ”Our”, skal stor bokstav
gjengis, selv om sitatet kommer midt inne i din setning.

7.

Detaljene ovenfor kan kanskje forføre til for mye bruk av direkte sitat. Ofte kan det være
vel så bra å omskrive det hele med dine egne ord, men gi likevel henvisninger, gjerne
med sidetall, hvis det som gjengis er lokaliserbart. Hvis du bruker direkte sitat, bør du
bare bruke de delene av sitatet som er nødvendig for din fremstilling. Unødvendige deler
kan utelates og markeres med ... (tre punktum). Hvis du kutter ut noe etter et komma eller
punktum eller kolon i sitatet, tar du med dette tegnet (komma, punktum eller kolon) og
lager deretter ett mellomrom før du skriver tre punktum. Eksempel: ”gi likevel
henvisninger, … hvis det som gjengis” kan lokaliseres. Men gjengi forfatterens mening,
enten du gjengir med egne ord eller kutter ut deler! Marker tydelig (med avsnitt og/eller
med språkbruk) hva som er gjengivelse og hva som er dine tolkninger og kommentarer.

8.

På engelsk brukes pp. når det oppgis flere sider. På norsk kan vi nøye oss med s. enten
det er en eller flere. Det kan også gis henvisninger til hele kapitler (kap.).

9.

Her er det ikke oppgitt sidetall. Ser du på bokas tittel (i referanselisten), vil du se at
henvisningen er til et hovedpoeng i boka som helhet.

10. Henvisninger til ulike referanser i samme parentes skilles ad med semikolon.
11. På engelsk kobles to forfattere sammen med &, egentlig latinsk ”et”. På norsk er det mer
naturlig å bruke ”og”. Henvises det til tre forfattere av samme bok/artikkel, skilles de to
første med komma, f.eks. (Føllesdal, Walløe og Elster, 1986). Er det fler enn tre
forfattere, kan en skrive (Breidvik mfl., 1993). Lange henvisninger og navn som det er
6

lett å skrive feil, kan det være lurt å lagre som <Autotekst>. Hvis du for eksempel skriver
referansen ”(Graham og Balloun, 1973, s. ”, merker det som her er mellom
anførselstegnene og trykker Alt+F3 og Enter, så kan du neste gang klikke Sett inn
Hurtigdeler for å skrive begynnelsen av referansen. Sidetall og parentes slutt føyes til. Du
kan også på samme måte merke en verktittel, et vanskelig navn (for eksempel Nietzsche),
et uttrykk, et langt navn på en organisasjon og lignende, og trykke Alt+F3.
Hvis det er noe i denne oppskriften som du ikke forstår eller noe som er feil, vil jeg veldig
gjerne ha tilbakemelding! Skriv til sw@nla.no
På de neste sidene finner du kopier fra artikkelen om Maslow, med tall i teksten som viser til
mine punkt 1. til 11. ovenfor.
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