Kildeføring
Det er mange måter å føre kilder på. Det viktigste er at den som leser, skal kunne etterprøve
informasjonen du har brukt. Da må det være lett å finne tilbake til den. Du skal føre kilder
både i teksten og på slutten i ei kildeliste. De kildene du har i teksten og på kildelista skal
dermed være de samme. Det som kommer under her, har utgangspunkt i APA-stil og er hentet
fra http://kildekompasset.no/referansestiler/apa-6th.aspx

Føre kildeliste:
Kildelista skal stå på egen side på slutten av teksten din. Overskrifta skal være: Litteraturliste/
Kilder/ Referanser. Lista skal føres alfabetisk etter etternavnene på forfatterne, uavhengig av
type kilde. Kildene i kildelista skal være brukt i teksten.
Tittelen på lange og selvstendige publikasjoner, slik som bøker (diktsamlinger,
novellesamlinger o.l.), navn på tidsskrift, aviser, filmer, teaterstykker osv., skal stå i kursiv.
Bøker:
Glomnes, E. (2005) Skriv bedre! Lærebok i skriving. Bergen: Fagbokforlaget.
Internettsider:
Holdal, E. og Søbstad T. (2015). Barnehagestyrer: Ødelagt den tilliten vi er så avhengig av.
Hentet 01.12.15 fra http://www.nrk.no/troms/barnehagestyrer_-_-odelagt-den-tilliten-vier-sa-avhengig-av- 1.12681611
Orgeret, K. S. (2016). Kildekritikk. I Store norske leksikon. Hentet 03.08.2017
fra https://snl.no/kildekritikk
Kortere tekster (Artikler, dikt, noveller osv. i et blad, avis eller antologi)
Grosh, A. og Graff, J. (2004). A strike at Europe’s heart. Time Magazine, s. 22-28.

FAQ for kildelista:
1. Hvor finner jeg forlag, publiseringsdato og -sted i bøker?
a. Først eller sist i boka, der det er informasjon om årstall, trykkeri, forfatter og
utgivelse.
2. Hva gjør jeg hvis jeg ikke finner datoen eller årstallet på utgivelsen?
a. I stedet for årstall skriver du u.å., som er kort for uten år.
3. Hva skal jeg gjøre hvis det er flere forfattere?
a. Skriv ned alle i den rekkefølgen de er oppgitt i kilden (Se punkt 3 på neste side).

Føre kilder i teksten
Parafrasering: Når du bruker det noen andre har skrevet, men skriver det om med dine egne
ord, skal det føres kilde. Du skal skrive navn, årstall og eventuelt sidetall i parentes etter
informasjonen du har hentet fra en kilde (Olsen, 2015, s.35).
Sitat: Når det er direkte sitat (tatt rett fra teksten til noen andre), er det svært viktig å føre
kilde. Hvis sitatet er tre linjer eller kortere, skal du bruke hermetegn for å utheve sitatet i
teksten. Du skal også skrive navnet på forfatteren, årstall og eventuelt sidetall i parentes rett
etter sitatet i teksten.
Eksempel sitat kortere enn tre linjer:
Kultur kan defineres som «kultur er det motsatte av natur» (Holgersen, Iversen & Kosberg,
2013, s.61).
Eksempel sitat lengre enn tre linjer:
Noen sitater er lange, og da blir det vanskelig å se hva som er sitat og ikke i teksten din. Direkte sitater
som er lengre enn tre linjer, skal føres på denne måten. Da lager du innrykk, setter skriftstørrelsen til 10
og linjeavstanden på 1. Det er best om du bruker stilen «sitat» til dette, slik at lengre sitat blir like. Når
du bruker så lange sitater, skal du ikke bruke hermetegn, men du skal skrive navn, årstall og sidetall i
parentes etter sitatet (Olsen, 2015 s.13).

I norskfaget, vær oppmerksom på:
▪
▪

Hvis du siterer flere linjer i et dikt, skriver du skråstrek mellom verselinjene, slik «Dette:
å være i livet, / open for alt ikring».
Tittelen på kortere tekster, slik som artikler, dikt, noveller osv., skal stå i hermetegn i
teksten. Her er et eksempel: Diktet «Å vere livet. Tre vers til mor» av Halldis Moren
Vesaas er aktuelt.

FAQ for kildeføring i tekst:
1) Hva om kilden ikke har en forfatter?
a. Hvis du ikke finner navnet på forfatteren, kan du bruke navnet på internettsiden
eller liknende (Utdanningsdirektoratet, 2015) eller (NRK, 2016).
2) Hva om dato for publisering ikke står?
a. Hvis det er ei internettside som tydelig blir oppdatert med jevne mellomrom, kan
du skrive årstallet du leser på nettsida (Olsen, 2017).
b. Hvis det er en internettside uten årstall, kan du skrive uten år (Olsen, u.å.).
c. I bøker finner du publiseringsårstall på begynnelsen eller slutten av boka. Noen
ganger står det ulike årstall for ulike utgaver, og da bruker du det siste årstallet du
finner.
3) Hva hvis det er flere enn to forfattere?
a. Hvis det er to forfattere, skriver du begge i teksten i den rekkefølgen de blir oppgitt
i kilden (Olsen og Thomassen, 2015).
b. Hvis det er tre eller flere forfattere, kan du skrive alle første gangen du bruker
kilden (Olsen, Thomassen og Øverli, 2015), og neste gang du bruker kilden, kan du
skrive bare det første forfatternavnet og «m.fl.», som er en forkortelse for med
flere (Olsen m.fl., 2015). I engelsk er det vanlig å bruke «et al.», som er kort for
latinske et alia.

