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1. Her er ting du må spørre forfatteren om før du begynner: 
a. Skal jeg ha på track changes / spor endringer? 
b. Hvilken stil skal jeg følge? 

i. Chicago? UiOs anbefaling? https://www.ub.uio.no/skrive-
publisere/referere/fag/rettsvitenskap.html  

1. OBS! Denne er forenklet med tanke på studenters ordgrense, slik at 
enkelte referanser er forkortet sml. doktoravhandlinger.  

ii. Helt konkret og detaljert om rekkefølge og tegn: Forfatter, årstall eller tittel, 
sidetall. 

iii. Skal jeg sitere hele referansen første gang den nevnes i avhandlingen?  
1. Her er det varierende praksis i doktoravhandlinger. Biblioteket har 

også gitt ulikt svar. 
iv. Skal jeg nevne én eller tre forfattere i fotnoten? 
v. Skal jeg bruke komma eller skråstrek mellom forfatterne? 

c. Skal jeg rette på språk i selve avhandlingen dersom jeg ser skrivefeil? 
d. Hvordan skal kildelista se ut? Gi meg et eksempel (eks. fra en doktoravhandling du 

synes ser bra ut).  
i. Hvilke kategorier foretrekker du? 

ii. Alfabetisk/kronologisk ved lover? 
iii. Utseende: To kolonner, eller alt sammenhengende? 

e. Vil du at jeg skal skrive inn kommentarer i selve dokumentet, eller sende dette på 
mail? 

f. Når skal det være ferdig? 
2. Hva forventes av meg? 

a. Skal jeg se utelukkende på fotnotene? (Dette tar minst tid.) 
b. Skal jeg søke opp hver henvisning på internett og sørge for at den er riktig gjengitt? 
c. Skal jeg sjekke at lovene/direktivene ikke er opphevet? 
d. Skal jeg sjekke at henvisningen stemmer innholdsmessig? 
e. Skal jeg sjekke om boka er av nyeste utgave? Dersom det er tilfellet, vil du at jeg skal 

gjenfinne henvisningen i nyeste utgave? 
f. Skal jeg sjekke at sitatene er riktig sitert?  

3. Pass alltid på at du retter i riktig versjon  
a. Avklar hvordan forfatteren går frem dersom forfatteren vil endre noe. (Det blir 

erfaringsmessig krøll dersom forfatteren retter i kapitler du allerede har fullført, uten å 
si helt konkret hvor og hva.) 

b. Be forfatteren ta «stikkprøver» underveis. Det sparer mye tid dersom vi får oppklart 
feil tidlig i prosessen.  
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