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Når må du henvise? 

Hovedregelen i akademisk skriving er at alle kilder du benytter krever en henvisning. 

Unntak: 

• Bruk av vanlig fagterminologi eller rene faktaopplysninger, krever ikke henvisning. 

• Hvordan du fant frem til en kilde du bruker, trenger ikke henvisning. 

 

Eksempler på setninger som ikke trenger noen henvisning: 

Rousseaus Samfunnspakten (1762) fikk stor innflytelse under opplysningstiden. 

Hugo Grotius' rettstenking var basert på naturrett.  

Det viktigste rettslige dokumentet fra engelsk middelalder var Magna Carta fra 1215. 

 

Hvordan henvise? 

Kildehenvisninger brukes for å vise hvilket materiale du bygger på, og for å gjøre det tydelig hva som 

er ditt eget bidrag og hva som hentet fra andre. Alle kilder du henviser til, må tas med i kilderegisteret. 

Det er ikke tillatt å ha kildeoppføringer i litteraturlisten som du ikke har benyttet direkte i oppgaven, 

det vil si kilder du ikke har en henvisning til.  

Når du skriver hjemmeeksamen bør du bruke fotnoter og en litteraturliste. Om du følger bibliotekets 

anbefalinger, unngår du å gjøre store feil i notearbeidet: 

http://tinyurl.com/henvisning 

Når du benytter stoff fra en kilde, setter du etter setningen inn en fotnotereferanse etter punktum som 

forteller leseren hvor materialet er hentet fra. Om du fortsetter å behandle det samme stoffet i 

påfølgende setninger, trenger du ikke noen ny henvisning hver gang du setter punktum. Unntak vil 

være der du benytter mellomliggende kilder, og det kan oppstå tvil om hva du viser til.  

Du må også lage en ny fotnote når du henter stoffet fra et annet sted, for eksempel en annen side i 

kilden. Det er for upresist å lage en generell henvisning for et helt avsnitt, for eksempel «følgende 

fremstilling er basert på ...». Når teksten i seg selv inneholder nok informasjon til å fortelle leseren 

hvilken kilde du sikter til, for eksempel «Dette er blant annet lagt til grunn i Rt. 2007 s. 1306 avsn. 14», 

er det unødvendig med en fotnote som gjentar den samme domsreferansen.  

 



[Tekst] 

Fra midten av 1600-tallet kom så en omfattende naturrettslig litteratur som ga et nytt selvstendig 

grunnlag for å kritisere romersk rett. 1 

 

[Fotnote] 
1 Michalsen (2011) s. 201   

 

[Litteraturliste] 

Michalsen, Dag. Rett - en internasjonal historie, 2011. 

 


