
I N T R O D U K S J O N
Enten om du er en skolelev, en skribent eller en blogger, 
er det viktig at du selv er bevisst på valgene du gjør når 
det kommer til kildebruk. Det er også viktig at du forhol-
der deg til kildekritikk. 

I denne brosjyren, vil du få en god introduksjon på hva 
kildebruk og kildekritikk er. Den vil også være med på å 
hjelpe deg på veien til å gjøre gode valg når det kommer 
til kilder.
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          Husk! 

Oppgi kildene dine  
Vær kritisk til kildene



H V A  E R  K I L D E R ? K I L D E B R U K K I L D E K R I T I K K
God kildebruk handler om hvordan du finner og vurderer in-
formasjon du har funnet, og hvordan du bruker det du har 
funnet, på en rett måte. Grunnprinsippet for god kildebruk er 
at du må opplyse om hvilke kilder du har brukt i ditt ferdige 
produkt. Dersom du ikke gjør det, risikerer du å bli beskyldt 
for plagiering.   

Plagiering betyr at man bruker noe en annen står bak, ute å 
oppgi kilden. Plagiat regnes som at man gjør en direkte kopie-
ring, eller ved at man gjør om litt, men at omskrivningen min-
nes om det kilden har skrevet. Plagiering  regnes som urett og 
dårlig kildebruk.

Det er viktig at man er  kritisk i valg av kilder, og kontrollere 
at opplysningene som gis er korrekte. 

Du har kanskje søkt på Internett for å finne hjelp til skolear-
beidet. Kanskje fikk du opp hundrevis eller tusenvis av treff 
på det du søkte på. Da er det ikke lett å vite hvilke sider du 
skal gå inn på for å finne korrekt informasjon. Noen spørsmål 
du bør tenke gjennom er derfor: Hvem er det som har lagt ut 
informasjonen? Finnes det en kildehenvisning? Når ble den 
lagt ut? Kan det være gamle opplysninger som ikke lenger er 
riktige? 

Det kan i tillegg lønne seg å ta sjekke om informasjonen du 
har funnet er korrekt ved å sammenligne to eller flere kilder.

Når du som elev arbeider med en skoleoppgave, må du 
skaffe deg informasjon og kunnskap fra ulike kilder. En kilde 
kan være alt fra en bok eller en internettside til et historisk 
sted eller en fagperson.    

Det finnes gode kilder og dårlige kilder. Tradisjonelt sett, 
stoler vi mer på bøker vi finner i et bibliotek, enn en det vi  
finner via internett. Bøkene tar sjeldent feil, det eneste vi 
må stilling til er om boka ikke er utdatert. Når det kommer 
til kilder vi finner på internett, må vi være mer kritiske. På 
internett kan hvem som helst legge ut informasjon. Det er 
veldig ofte at personer deler sine erfaringer og kunnskap 
som de mener er riktig, men som kan for noen andre, være 
feil.  


