
Når må du henvise - under hjemmeeksamen i JUS3220 – Rettshistorie? 

Formålet med dette dokumentet er å forklare hva som krever en henvisning i en akademisk juridisk 

tekst, som hjemmeeksamen i rettshistorie. Hvordan henvisningene utformes, finner du i Juridisk 

biblioteks mal for henvisninger i akademiske juridiske tekster, se http://www.ub.uio.no/skrive-

publisere/referere/fag/rettsvitenskap.html. Det skal henvises ved hjelp av fotnoter i samsvar med 

denne malen i hjemmeeksamensbesvarelsen. 

Hva krever en henvisning? 

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. 

 

Presisjonsnivå 

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 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. 


