
Kom i gang med Zotero: En enkel veiledning 
 

Zotero er et gratis referanseverktøy for Windows og Mac. Du samler kildene fra nettsider og 
databaser og kan bruke de samme referansene i Word når du skriver. Programmet hjelper 

deg med å lage korrekt henvisning teksten, samt litteraturliste i dokumentet ditt. 

 

 

 

 

 
Bildet er hentet fra Zotero.org 
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Legge til referanser funnet i Oria, Google Scholar, databaser eller internett 
 

Den enkleste måten å legge til referanser i Zotero-biblioteket på, er å klikke på Zotero-ikonet 
i nettleseren din. Når du ser på en bok, artikkel eller et innlegg på en nettside, vises Zotero-
ikonet som forskjellige symboler i nettleseren:  

 

  for bok 

 for artikkel 

 for innlegg på nettsider 

Når du ser på en liste av dokumenter, som i en database, vises symbolet  for en mappe. 
Hvis du klikker på mappe-symbolet kan du legge til flere kilder på en gang ved å hake av for 
de kildene du ønsker å legge til i biblioteket ditt: 

 

 

Legge til referanse ved hjelp av ISBN eller DOI 
Dersom du har en bok sitt ISBN-nummer eller en artikkel sitt DOI-nummer, kan du legge til 

referansen ved å klikke på ikonet . Da søker Zotero opp boken/artikkelen, og legger den 
til å biblioteket ditt.  
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Legge til referanse gjennom en PDF-fil 
Dersom du har en tidsskriftartikkel i PDF-format, kan Zotero hente ut bibliografisk 
informasjon fra filen hvis du legger den inn i biblioteket ditt. PDF-filer kan enkelt dras inn 
Zotero-biblioteket.  

 

Knytte en PDF-fil til en referanse 
Du kan knytte en PDF-fil til en bestemt referanse som allerede finnes i biblioteket ditt ved å 
høyreklikke på referansen og velge Add attachment/Attach stored copy of file.  

NB! Pass på at innstillingene dine under Edit/Preferences/General er haket av for 
Automatically retrieve metadata for PDFs: 

 

 

Legge til referanser manuelt 

Du kan legge til referanser manuelt med hjelp av ikonet . Les mer om hvordan du 
legger inn manuelle referanser på Universitetsbibliotekets nettsider. 

 
… 

 

Zotero samler all bibliografisk informasjon som finnes i databasen eller på nettsiden, men 
kvaliteten av metadata er avhengig av kilden. Vi anbefaler at du alltid kontrollerer om 
referansen er lagt inn i biblioteket på korrekt måte. Les mer om dette på 
Universitetsbibliotekets nettsider. 
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Redigere referanser i Zotero-biblioteket 
 

De fleste referanseendringer gjør du i høyre felt i Zotero-biblioteket ditt. Det viktigste er å 
angi hvilke type kilde det dreier seg om (Item type), for det styrer hvilke felt som kan fylles 
ut: 

 

Du endre type kilde ved å klikke på kilden under Item type. Les mer på 
Universitetsbibliotekets nettsider for hvordan man legger til/endrer ulike typer kilder. 

 

Legge til eller endre forfattere i en referanse 
Når du trenger å fjerne eller legge til forfattere i en referanse, bruker du pluss- eller 
minustegnet til høyre for forfatternavnet. Når du holder musepekeren over feltet foran 
pluss- og minustegnet får du beskjed om at du kan bytte til Single field (brukes der 
organisasjoner er forfatter) eller Two fields (for personlige forfattere): 

 

 

Ved personlige forfattere skriver du etternavn i det første feltet (Last), og fornavn i det 
andre feltet (First). 
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Sortere og organisere Zotero-biblioteket ditt 
 

Når du har mange referanser i biblioteket ditt, kan du enkelt finne de du trenger ved å søke 
på tittel/forfatter/emne i søkefelt øverst til høyre inne på Zotero: 

 

 

De blå punktene ved siden av referansene i Zotero betyr at de inneholder fulltekst eller 
lenke: 

 

Dersom du du dobbeltklikker på punktene, åpnes importerte artikler eller nettsider.  

 

Hvis du klikker på pilen til venstre for en referanse, kan du se om den har en PDF-fil eller 
lenke knyttet til seg: 

 

ELLER 

 

 

I midt-fanen, hvor alle referansene er samlet, kan du se et tabell-ikon.  

Tabell-ikonet kan du bruke for å angi hvilke felt du ønsker å vise i midt-fanen. I tillegg til 
tittel, forfatter og referansetype kan du for eksempel legge til opplysninger om år og dato for 
når du har la inn kilden i Zotero: 
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Lage samlinger 

Dersom du klikker på  mappe-symbolet  i verktøylinjen øverst til venstre, kan du lage 
samlinger organisert slik du ønsker (fag, emne osv.). I samlingene kan du organisere og legge 
inn relevante kilder fra Zotero-biblioteket ditt .  

 

 

For å legge til kilder i samlinger, kan du enkelt dra dem fra midt-fanen over til ønsket 
samling. Kildene blir liggende både i hovedbiblioteket og i samlingene. Når du sletter en kilde 
fra en samling, eller sletter selve samlingen, er disse kildene fremdeles lagret i Zotero-
biblioteket ditt.  

For å slette en kilde i Zotero, enten i biblioteket eller i en samling, bruker du enkelt 
tastaturknappen Delete. Du kan også høyreklikke på en kilde og velge Move Item to Trash.  

 

Finne duplikater (identiske referanser) 
Det er enkelt å finne duplikater i Zotero-biblioteket ditt når du har mange referanser. 

 Bruk  nederst i venstre fane, under dine samlinger. 

Zotero viser alle dine duplikater i midt-fanen. 
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Hvis du klikker på en av referansene, foreslår Zotero å slå de identiske referansene sammen i 
høyre fanen; Merge items. 

 

Lage emneord og tagger 
Det er mulig å organisere Zotero-biblioteket ditt ved hjelp av emneord ved å bruke tagger 
(Tags).  

Hver referanse har feltet Tags med importerte emneord i høyre fane. Du kan også legge til 
andre emneord med Add, dersom du ønsker det: 

 

 

I tillegg finner du Tags selector nederst til venstre, hvor emneordene for alle referansene 
dine er listet opp: 

 

 

Du kan markere enkelte av emneordene med farger (totalt ni ulike fargekoder). Høyreklikk 
på en tag i Tag selector, og velg Assign color.  Velg farge ved å klikke på selve fargen, og klikk 
til slutt på Set color: 
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I Zotero-biblioteket markeres litteratur knyttet til disse emnene med fargene du har valgt. Vi 
anbefaler å bruke farger for de viktigste eller mest brukte emneordene: 

 

 

Bruke Zotero referanser i Word 
 

I Word kan du bruke Add/Edit Citation for å plassere en referanse i teksten. 

 

Første gangen må du å angi hvilken referansestil du ønsker å bruke: 

 

Hvis du ikke finner riktig stil kan du klikke på Manage styles. Da blir du sendt til Zotero-
biblioteket sin Cite-fane, som finnes under Edit/Preferences. Her kan du velge andre stiler 
ved å klikke på Get additional styles: 
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Du kan når som helst endre referansestil i fanen Document preferences. 

 

I Word kan du bruke Add/Edit Citation fra Zotero sin verktøylinje for å plassere en referanse 
i teksten. Da kommer det opp et vindu hvor du kan søke etter forfatter, tittel eller emneord 
for å finne riktig referanse fra ditt Zotero-bibliotek: 

 

Klikk på referansen, eller trykk Enter på tastaturet. Da får du en forhåndsvisning av hvordan 
referansen vil se ut i teksten: 

 

Referansen settes inn i teksten ved å trykke Enter på tastaturet. 
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Endre hvordan en referanse vises i teksten 
Du bruker Add/Edit Citation for å endre måten referansen vises i teksten. Her kan du f. eks 
legge inn sidetall, utelate forfatter (hvis du har nevnt henne i tekst, ved å hake av Suppress 
Author), eller for å endre det til en sekundærkilde i Prefix-feltet (f. eks. Socrates sitert av): 

 

 

Endre bibliografisk informasjon 
Dersom du ønsker å endre den bibliografiske informasjonen til en referanse (år, forfatter og 
eventuelt andre data), gjør du det i Zotero-biblioteket ditt. Når du er ferdig med å gjøre 
endringer, kan du klikke på Refresh fra verktøylinjen for å oppdatere endringene i Word: 

 

 

Referere til flere kilder samtidig 
Du kan referere til flere kilder samtidig ved å legge til flere referanser i Add/Edit Citation. 
Søk opp alle referansene du skal vise til samtidig, og trykk deretter Enter på tastaturet for å 
få en forhåndsvisning av referansene: 

 

Trykk igjen Enter på tastaturet, og så samles alle referansene i samme parentes: 
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Sette inn litteraturlisten din i Word 
Litteraturliste eller bibliografi legges ikke automatisk inn i Word gjennom Zotero. Sett 
musepekeren der du ønsker å plassere litteraturlisten i teksten, og klikk på Add/Edit 
Bibliography for å legge inn litteraturlisten din: 

 

Referansene du setter inn videre i arbeidet vil automatisk settes inn i både tekst og i 
litteraturlisten.  

 

Fjerne referanser fra Word 
Det er ulike måter å fjerne referanser på: 

1. Om du har referert til kun én kilde, er det mulig å fjerne den manuelt ved å slette den 
i Word ved å trykke på Backspace-knappen på tastaturet. Husk å klikke Refresh med 
en gang for å fjerne referansen fra litteraturlisten din også (den forsvinner ikke 
automatisk).  

2. Om du har referert til flere kilder samtidig, må du først markere referansen og klikke 
på Add/Edit Citation. Da kommer det opp ett vindu som viser alle referansene 
samtidig: 

 
Sett musepekeren bak den referansen du ønsker å fjerne. Trykk på Backspace-
knappen på tastaturet, og deretter Enter for å fjerne referansen. Referansen fjernes 
automatisk fra litteraturlista. 

3. Hvis du av en eller annen årsak skulle ønske å fjerne en referanse kun fra 
litteraturlisten, kan du gjøre det ved å klikke på Add/Edit Bibliography. Marker 
hvilken referanse som skal fjernes, og bruk den grønne pilen for å fjerne den. 
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Gjøre om Word-dokumentet til ren tekst 
Når du er ferdig med å skrive oppgaven/artikkelen kan du fjerne koblingen mellom Zotero og 
referansene og litteraturlisten ved hjelp av Unlink Citations. Da står du igjen med et Word-
dokument i ren tekst: 

 

Vi anbefaler at du lager en kopi av Word-dokumentet ditt, og fjerner koblingen i kopien av 
dokumentet. Du kan ikke koble Zotero til referansene og litteraturlisten igjen, så du må være 
100% sikker på at du er ferdig med arbeidet i Zotero. Du kan derimot gjøre endringer i 
referansene manuelt i Word, slik du ville gjort dersom du hadde ført referansene manuelt.  
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