
En praktisk EndNote-veileder for innsetting av kilde i tekst
Forutsetning: Et EndNote-bibliotek er allerede opprettet og den har tilstrekkelig innhold til å kunne tas i bruk. 
Hvis den kilden du vil sette inn i Word-teksten ikke er der, må den settes inn først. Det beskrives ikke her.

Denne veilederen er tilpasset EndNote X8

Innsetting av kildehenvisning i teksten.

•	 Plasser markøren akkurat der henvisningen skal stå.

•	 Klikk «EndNote» i øvre menylinje på Word

•	 Klikk «Insert citation» helt til venstre i menylinja under.

•	 Skriv inn et passende søkeord i søkefeltet øverst, f.eks. forfatteretternavnet, og klikk «Find»

•	 Hvis kilden du søkte kommer opp i lista, klikker du lett på den slik at den blir markert.

•	 Nederst på skjemaet står det «Insert». Klikk på den lille pila der. Da skal du få opp et skjermbilde som 
ser omtrent slik ut:



Her må du gjøre et valg, ettersom referansestilen sier hvor mye informasjon som skal med avhengig av hvordan 
denne henvisningen framstår i teksthelheten. For APA er det slik:

•	 Insert – gir både forfatter og årstall (Drees, 2008) i eksemplet

•	 Insert & Display as: Author (Year) – benyttes når du vil ha forfatternavnet i selve teksten. Da trenger 
du ikke ha forfatternavnet i parentesen, men kun årstallet. Drees (2008)

•	 Insert & Exlude Author – Bare årstallet settes inn (2008). Denne er nesten lik den over, men at du 
her selv bestemmer hvor forfatternavnet plasserer i setningen.

•	 Insert & Exclude Year – Bare forfatternavnet settes inn: (Drees)  Det er sjelden at denne varianten 
trenges, men det er en måte å få kilden inn i referanselista og samtidig oppgi foratternavnet.

•	 Insert i Bibliography only - En annen måte å få kilden inn i referanselista uten at den synes på dette 
stedet i teksten. Den er litt farlig i den forstand at referanselista bare skal inneholde siterte kilder. 
Men den er nyttig i tilfeller hvor man i teksten skriver fullt ut både forfatter og årstall, og en stand-
ard kildehenvsining blir smør på flesk, noe man skal unngå.

Innsetting av sidetall o.l. i tilknytning til en innlagt kildehenvisning

Dersom du skal angir hvor i kilden henvisningen gjelder, hvilket bør gjør dersom det letter leserens framfinning 
i kilden, gjøres det etter at kildehenvisningen er lagt inn. 

•	 Plasser markøren inne i kildehenvisningen og klikk én gang. Kildehenvisning skal da få et grått felt un-
der seg, slik bildet viser: 

•	 Gå så opp i menyen til venstre og klikke på «Insert citation» om det ikke allerede er gort.

•	 Klikk så på valget «Edit and mange citation(s)».

•	 Da skal du få opp et slikt skjema som vises på neste side:



Her kan man under «Formatting» endre valget man gjorde da man la inn kilden med hensyn til hvordan henvis-
ningen skal se ut i teksten.

De tre nederste feltene brukes til å angi mer informasjon enn det som ligger i visningsmåten nevnt over:

•	 Prefix setter inn tekst foran standardhenvisningen. Brukes sjelden.

•	 Suffix setter inn tekst etter standardhenvisningen. Denne må brukes hvis man skal angi f.eks. kapittel. 
Sett da inn «Kap. 4» f.eks.

•	 Pages setter inn sidetallet (123) eller sidespennet (123-125). Ikke sett inn «s.» el.l. Det ordner EndNote 
selv ut fra om det er flere sider og ut fra valgt språk i referansestilen.
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