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1) Hva er plagiat?

Hva er plagiat? 

Det er en form for fusk. Det vil si at du har skrevet noe 
som du selv ikke har kommet frem til, og du har ikke 
gjort det tydelig nok at det er noen andre som har 
kommet frem til dette. Du tar altså fra noen andre, og 
presenterer det som ditt eget.

Er plagiering tyveri?

Ja, vi kan gjerne kalle det for en form for tyveri. Det blir 
på mange måter som om du skulle brukt en nøyaktig 
kopi av bildet «Skrik», og påstått at dette bildet var din 
originale idé og at du ikke har brukt noen andre sitt 
arbeid.

Hva er plagiat? Det andre har laget, er det ikke ditt verk - EnkelEksamen

https://www.enkeleksamen.no/hva-er-plagiat/


Du vil unngå plagiat! 

HVORDAN? →



2) NÅR SKAL JEG REFERERE TIL KILDER?

• Hver gang du bruker noe som noen andre har sagt/skrevet
• Hvis du glemmer/velger å ikke referere til kilder sees det på som å stjele. 

• Du skal altså referere til kilder både når du skriver «direkte av» (direkte 
sitat), og når du skriver om noe noen andre har sagt/skrevet (indirekte sitat).

• I alle fag
• I tekster/fremføringer

• I kildelister



3) HVORDAN SKAL JEG REFERERE TIL KILDER?

• På Jåttå finner du alle oppskrifter på hvordan du skal referere på 
www.kildekompasset.no. 
• Du skal forholde deg til kildereferansestilen som heter Apa 7th; og du finner 

alt du trenger å vite på denne nettsiden. 

• Du har tilgang til siden i vurderingssituasjoner.

• Slik bruker du Kildekompasset – YouTube (4,5 min film om APA 6th)

Å referere til kilder betyr å oppgi hvor du har hentet informasjonen fra.

http://www.kildekompasset.no/
https://www.youtube.com/watch?v=HmWFvHTJhXY


Altså; referer til kilder...

1. I presentasjoner/muntlige samtaler:
• I følge forfatter Hans Olav Lahlum er ......
• Store Norske Leksikon (SNL) definerer begrepet som....
• Dette kommer frem i reportasjen «.....» fra NRK 22.august 2022. 
• Forsker, forfatter og foredragsholder ved UIS, Janne Drangsholt, sier til NRK Rogaland at......

2. I tekster/skriftlig arbeid
• I følge forfatter Hans Olav Lahlum er «......» (Lahlum, 2018, s.22)
• Store Norske Leksikon (SNL) definerer blåbær som «......» (Vik, 2021).
• Dette kommer frem i reportasjen «.....» fra NRK 22.august 2022. (Johansen, 2022)
• Forsker, forfatter og foredragsholder ved UIS, Janne Drangsholt, sier til NRK Rogaland at  «......» (Drangsholt, 2021)

*En vanlig måte å sette inn referanser på er å plassere dem i slutten av en setning (Rønneberg, 2020). Du kan også sette 
forfatternavnet utenfor parentesen slik: Knapstad (2018) hevder at … 

*Når det er to forfattere skriver du & mellom navnene (Bjørnenak & Helgesen, 2009). Hvis du setter navnene utenfor parentesen 
bruker du og mellom navnene: Bjørnenak og Helgesen (2009). 

*Hvis du har flere enn to forfattere tar du bare med første forfatternavn (Xi et al., 2018). 



Kildeliste – eksempel etter Apa 7th

Alfabetisk rekkefølge (etternavn) →

3. I kildelister 
- På ny side til slutt i skriftlig arbeid
- Til slutt i muntlige presentasjoner
- Vedlagt muntlige innleveringer som 

podcast

Hentet fra Eksempel-pa-litteraturliste-APA-7th.pdf (kildekompasset.no)

https://kildekompasset.no/wp-content/uploads/2020/12/Eksempel-pa-litteraturliste-APA-7th.pdf


4) HVORFOR SKAL JEG REFERERE TIL KILDER?

• Det er lovpålagt å oppgi kilder når du henter noe fra andre steder.

• Tekstene/presentasjonene dine blir bedre fordi du ved å bruke kilder 
får vist

1. Tyngde (kilder hjelper deg med å gå i dybden)

2. Bredde (kilder hjelper deg å belyse ulike sider av en sak)



5) KILDEKRITIKK
Når du skal skrive en tekst eller ha en fremføring
trenger du ofte å finne mer stoff enn det som
finnes i læreboken. De stedene vi finner fagstoff
kaller vi for kilder.

Kildekritikk på internettt

• Utfordringen er å finne god og nyttig
informasjon – og å sile ut det andre!

• Alle kan legge ut informasjon på internettet, 
og det er ikke alt som er seriøst og nyttig.

Hvordan er jeg kritisk?/

Hvordan finner jeg gode kilder?

• Vurder seriøsiteten til nettsiden

• Vær obs på at du ikke alltid kan stole på
bildene!

Kildekritikk - Kildekompasset Kildekompasset

Navn, adresse, e-post, bakgrunn og URL-adresse

Er siden oppdatert?

https://kildekompasset.no/kildekritikk/#faq-1


Å VÆRE KRITISK TIL KILDER

• Innenfra- og utenfraperspektiv – hva vil du oppnå?
• Innenfra: Belyser hva de som er innblandet i saken mener; de kan ofte være farget av 

politisk ståsted, verdier, følelser osv.

• Utenfra: Belyser hva de som ikke er innblandet i saken mener; de kan også være 
farget av politisk ståsted, verdier, følelser osv.

• Det kan være fornuftig å ha kilder fra begge ståsteder – og ikke minst:

• Nøytrale kilder (i den grad de finnes)

• Oppslagsverk, informasjonskanaler, statlige organ og enkelte nyhetsbyråer prøver å 
fremstille saker nøytralt.

• Vær obs på at «ingen» er helt nøytrale, men at noen medier gjerne har en mer 
nøytral fremstilling av saker enn andre. Se oppdatert «media chart continuum»!



Lykke til 
med 
kildebruken 
i alle fag!

Hilsen lærerne på Jåttå videregående skole
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