


 
 

2022 – BRUKERVEILEDNING LEGANTO S. 1 

 

Brukerveiledning for ansatte ved MF 
Frist for levering av litteraturlister i Leganto er normalt 1. november for vårsemesteret og 4. mai for 

høstsemesteret. 

 

Kontakt: litteraturtjenesten@mf.no  
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Brukerveiledning for digitale pensumlister 
 

1. Opprette pensumliste for et nytt emne 
Dersom du ikke finner en pensumliste for emnet ditt, eller skal lage pensumliste for en emnekode 

som er nyopprettet og som dermed ikke allerede eksisterer som digital pensumliste, ta kontakt med 

litteraturtjenesten@mf.no. Biblioteket oppretter en pensumliste for emnet og legger deg til som 

medarbeider. Det kan ta en dag eller to før listen blir synlig i Canvas. 

 

 

2. Rediger emnetittel 
Du redigerer tittelen til emnet ved å trykke på ikonet med 3 prikker og velge rediger. 

 
Under tittelen fyller du inn fra: Startdato og til: Sluttdato etter når undervisning for emnet starter og 

slutter. Om ønskelig kan du legge til en Beskrivelse av emnet i samme vindu. 

 
 

Hvis et emne/en pensumliste har blitt kopiert, vil det genereres en ny liste med samme emnekode, 

tittel og semester som året før, men med «(1)» lagt til bakerst. Her må du straks redigere tittelen slik 
at du får klargjort at denne versjonen tilhører et annet semester eller et annet fag. Redigér tittelen 

etter malen «Emnekode Emnetittel - Semester», som for eksempel «SAM2085 Makt og motmakt – 

V22». 

 

 

3. Om rollebeskrivelser og å legge til medarbeidere 
Biblioteket vil knytte hver enkelt pensumliste opp mot informasjonen registrert i FS. Det betyr at 

den personen som står oppgitt som fagansvarlig i FS, vil bli lagt til som administrator for 
pensumlisten. Alle dette gjelder vil motta en automatisk generert e-post i det øyeblikket de blir lagt 

til. E-posten vil inneholde en direkte lenke til listen i Leganto. Her logger du inn med Feide-konto. 

Vennligst ta kontakt med litteraturtjenesten@mf.no dersom du blir lagt til et emne du ikke er 
knyttet til, eller hvis et emne du er fagansvarlig for ikke har blitt lagt inn. 

mailto:litteraturtjenesten@mf.no
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Den som er lagt til som administrator kan fritt legge til andre medarbeidere som er knyttet til emnet: 

• Klikk på Medarbeidere øverst på høyre side og deretter Administrere medarbeidere. 

• Søk opp ønsket person i søkefeltet og trykk på Send invitasjon. Personen vil da få en 

automatisk beskjed om at hun/han er lagt til listen. 

 

•  

 

Du kan velge hvilke rettigheter medarbeiderne dine skal ha: 

• «Kan administrere pensumlisten» gir rettigheter til å administrere medarbeidere og 

redigere listen. 

• «Kan redigere listen» gir rettighet til å kun redigere listen. 

 

Kontakt oss på litteraturtjenesten@mf.no dersom du ikke finner personen du ønsker å legge til. 
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4. Hvordan legge inn studentantall? 
Det er viktig at du legger inn studentantall i listen (så nøyaktig antall som mulig). Det er nyttig for 

biblioteket å vite hvor mange eks./lisenser av en bok som bør kjøpes inn. 

• Klikk på de tre prikkenetil høyre på samme linje som pensumlistetittelen. 

• Velg Håndter emnetilknytning. 

 

Du kommer nå til et nytt vindu hvor du klikker på (nye) tre prikker til høyre for emnetittelen. Velg 

Rediger emne. 

 

Du blir ført til et nytt vindu hvor du fyller inn «Antall deltakere» og avslutter med Oppdater 
og lukk. 
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5. Om seksjoner 
Pensumlistene er inndelt i én eller flere seksjoner. Om pensumlisten du jobber med er tom, så er å 

opprette en seksjon det første du må gjøre. Det må være minst én seksjon i pensumlisten for at du 

skal kunne legge til referanser. 

• Klikk på Ny seksjon for å opprette en ny seksjon.  

 

• Fyll inn ønsket tittel (for eksempel «Pensum», «Litteraturliste», «Obligatorisk», «Artikler», osv.), 
og legg eventuelt til ønsket Beskrivelse. Når du har lagt inn informasjonen, klikker du på Opprett 

seksjon. 

 

• For å redigere en allerede eksisterende seksjon klikker du på ikonet med tre prikker . Velg 
Rediger seksjon og klikk på Lagre etter du har lagt inn endringene. Om du ønsker å slette en 

seksjon klikker du på Slett seksjon. 

 

Hvordan du ønsker å strukturere seksjonene, er valgfritt. Du kan sortere etter 

«Obligatorisk/Anbefalt», «Bøker/Artikler», eller for eksempel dele inn pensum etter temaer de 

dekker. Finn en struktur som passer din pensumliste. 

 

5.1 Hvordan endre rekkefølgen på seksjoner? 
Hvis du vil sette en seksjon lenger opp eller ned, i forhold til de andre seksjonene, gjør dette: 

• Først lukk seksjonene ved å klikke på pilen ved siden av seksjonstittelen (pilen skal da peke til 

høyre, ikke nedover). 

   
• Plassér musepilen til høyre for de tre prikkene i seksjonsfeltet. Området under musepilen vil nå 

bli blått. 

• Klikk og hold på det blå feltet mens du drar seksjonen til ønsket plass. 
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6. Tagger 
«Tagger» brukes til meddelelser mellom faglærer og biblioteket, eller som påminnelser. 

 

• «Last opp fil»: Hvis fagansvarlig selv har tilgjengelig en fil som inneholder pensumteksten, 

ønsker biblioteket at denne lastes opp i pensumlisten. Dette er mest vanlig for kortere tekster, 

som kapitler og artikler. 

• «Ny utgave»: Biblioteket har funnet en nyere utgave enn den som stod oppgitt i den originale 

listen hentet fra FS. 

• «Til digitalisering»: Markér hvilke utdrag du vil ha digitalisert og lastet opp i pensumlisten: 

  

1. Trykk på «Legg til tagger på referanse» 

 

2. Velg taggen «Til digitalisering» og klikk på lagre. 
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7. Hvordan legge til en ny referanse 
For å legge til en ny referanse klikker du først på «Legg til referanser». 

 
I boksen til høyre vil du nå kunne søke etter tittel og forfatter i bibliotekets samling ved MF.  

 
Trefflisten viser hva vi har i samlingen, enten trykt og/eller elektronisk. Om du ikke finner referansen 

du leter etter, kan du utvide søket til Norske fagbibliotek eller opprette referansen selv. 

 

Opprette referanse:  

klikk plusstegnet og velg Opprett. Klikk på Type og velg passende dokumenttype. Fyll ut feltene 

etter beste evne. Husk å velge riktig seksjon, evt. kan du flytte referansen mellom seksjonene 

etterpå. Klikk Legg til. 
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7.1 Bok 
For å legge til en bok søker du den først opp i bibliotekets/Norske fagbiblioteks samling. Når du har 

funnet boken og utgaven du ønsker, kan du flytte den til pensumlisten på to måter:  

1. Enten klikke på referansen, holde, og dra den inn i ønsket seksjon i pensumlisten, 

2. Eller så kan du velge seksjon i søkefeltet og klikke Legg til. 

 

Husk å velge riktig utgave og år av boka du vil ha med, fordi bibliotekets base ofte foreslår flere 
utgaver (versjoner) av samme tittel i søkesvaret. 
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7.2 Kapittel/ kapitler i bok (Gjelder antologi/redigert bok – velg type 

«bokkapittel») 
• Legg først boken som kapittelet er i, inn i pensumlisten. Klikk så på de tre prikkene til høyre og 

velg Rediger referanse. 

• Under Type i redigeringsboksen til høyre velger du Bokkapittel. Fyll inn kapitteltittel, 
kapittelforfatter, kapittelnummer, startside og sluttside. 

• Klikk deretter Lagre. 

• Ved flere kapitler: hvert kapittel registreres for seg. 
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7.3 Kapittel/kapitler i bok (Gjelder monografi – velg type «bok») 
Dersom du ønsker ett eller flere kapitler fra samme bok (monografi) som pensum, legges først 
hele boken inn som referanse. Deretter indikeres kapitlene ved å skrive f.eks. «Les kapittel 1-4; 6-

7» under feltet Offentlig kommentar i referansens oversiktsbilde. Du kommer til oversiktsbildet 

ved å klikke på selve referansen i pensumlisten (etter at du først har lagt inn boken.) 

 

I oversiktsbildet: Klikk på «Legg til note» som du finner under «Offentlig kommentar».  

Skriv ønsket tekst og klikk «Lagre». 

 
Kommentaren vil vises direkte i pensumlisten. Den står i kursiv, med anførselstegn rundt. 

 
Gå tilbake til pensumlisten ved å klikke på X helt oppe til venstre. (Den offentlige 
kommentaren kan redigeres ved å klikke seg tilbake i referansens oversiktsbilde. Velg 

«Rediger! helt til høyre på linjen til «Offentlig kommentar».) 

 

 Merk: Dersom du ønsker å legge til flere kapitler fra en artikkelsamling (antologi), må hvert 
kapittel registreres som Bokkapittel. 
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7.4 Artikler 
 

 NB: Sjekk alltid om biblioteket har fulltekstsrettighetene til en tidsskriftsartikkel, før du laster 
opp artikkelen selv. 

 

Tidsskriftsartikler kan du legge til din pensumliste ved å søke opp tittelen i det samme søkefeltet du 
bruker for å søke etter bøker, og klikke Legg til. Husk riktig seksjon. 

 
Noen artikler er tilgjengelig i fulltekst. 

 
Kontrollér at lenken i referansens oversiktsbilde fungerer, og kontakt biblioteket dersom det er en 

ødelagt lenke. 
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Dersom biblioteket mangler en referanse og du har denne artikkelen/referansen lagret på din egen 
maskin, kan du laste opp denne, så lenge det ikke bryter med Kopinoravtalen 

(https://www.kopinor.no/artikler/kopinor-avtalen-for-universiteter-og-hgskoler). Klikk på 

plusstegnet, og velg fanen Opprett referanse. Du kan enten dra filen direkte inn i opplastningsfeltet 

(se figur), eller klikke på feltet for å velge blant mappene på maskinen din.  

https://www.kopinor.no/artikler/kopinor-avtalen-for-universiteter-og-hgskoler
file:///C:/Users/hlovaas/AppData/Local/Temp/pid-15124/(https:/www.kopinor.no/artikler/kopinor-avtalen-for-universiteter-og-hgskoler)
file:///C:/Users/hlovaas/AppData/Local/Temp/pid-15124/(https:/www.kopinor.no/artikler/kopinor-avtalen-for-universiteter-og-hgskoler)
https://www.kopinor.no/artikler/kopinor-avtalen-for-universiteter-og-hgskoler
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Sett Type til «Artikkel» eller eventuelt «Dokument» om det er mer passende. Fyll inn all informasjon 

du har om artikkelen. Velg ønsket seksjon for referansen. Husk at du må ha rettighetene til å dele 

artikkelen, også når det gjelder utenlandske artikler. Klikk Legg til. 
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7.5 Cite It! - legg til referanser direkte fra nettleseren 
«Cite It!» er et program som særlig kan brukes til å legge inn referanser fra artikler i nettaviser, 
hele nettsider, YouTube-videoer, eller andre internettressurser. Programmet er et alternativ til 

f.eks. å laste opp et offentlig veiledningshefte (og fylle inn informasjon) i Leganto, siden «Cite It!» 

sender studenten direkte til nettstedet der heftet allerede er tilgjengelig på nett. Ofte fylles da 

informasjon inn automatisk. 

 

Først må du installere «Cite It!» i nettleseren: 

• Klikk på navnet ditt øverst i høyre hjørne når du er inne i Leganto. 

 
• Klikk på Cite It! 

• Nå får du opp et nytt vindu som forklarer deg hvordan du legger «Cite It!» til nettleseren din: 

o Aller først må du ha bokmerkelinjen din fremme. 
o Klikk og hold på Cite It!-ikonet, dra og slipp oppe i bokmerkelinjen. 

 
Når Cite It! er installert i nettleseren har du et nyttig verktøy til å importere referanser inn i Leganto 

med. 

Når du er inne på nettsiden du ønsker at studentene skal sendes direkte til, klikker du på Cite it! i 

bokmerkeraden. 
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Det vil da dukke opp et nytt vindu direkte i nettleseren din. Her velger du først hva slags referanse 

dette er under Type. Deretter fyller du inn nødvendig informasjon (ofte kommer 

referanseinformasjon inn automatisk – husk å kontrollere at denne er korrekt). 

 

Når du er ferdig med referansedetaljene, søker du opp emnekoden til pensumlisten referansen skal 

sendes til. Klikk «Velg eller søk i en pensumliste» helt nederst. 
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Et rullegardin gir deg alternativene dine.  

 
Deretter må du velge seksjon (grønn hake). Klikk «Legg til og lukk». Referansen skal nå ha lagt seg 

inn pensumlisten din. 
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8. Redigere, flytte og slette en referanse 
 

8.1 Redigere 
For å redigere en referanse, klikk på de tre prikkene til høyre i referansevinduet i listemodus, og velg 
Rediger referanse. 

 
Du vil få opp dette vinduet, der du kan gjøre endringene du ønsker: 
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NB: Klikk også på «Flere referansedetaljer» på nedre halvdel av dette feltet. Her er det særlig feltet 

«Bidragsyter/Medforfatter» som må sjekkes. Innførsler i dette feltet vises i referansen. 

 

8.2 Flytte en referanse 
Dersom du trenger å flytte en referanse opp eller ned innad i en seksjon, eller til en annen seksjon, 

kan du gjøre dette ved å holde musepilen over referansen. 

På høyre side av referansevinduet vil et blått område komme opp. Klikk og hold på det blå området 

og dra referansen dit du ønsker den skal stå i listen. 

 

8.3 Slette referanser 
For å slette en referanse klikker du på de tre prikkene til høyre i referanseruten og velger Slett 

referansen.  

Det kommer opp et vindu der du må bekrefte avgjørelsen din. 
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9. Hvordan laste opp en fil i en referanse? 
Dersom en referanse har fått taggen Last opp fil i pensumlisten din, betyr det at du kan laste opp en 

fil direkte i referansen. Dette er vanlig for enkeltkapitler på pensum som dere tidligere ville lastet 

opp under Filer i Canvas. 

 

For å laste opp en PDF-fil velger du Rediger referanse i feltet som referansekapitlet hører til. 

 
På høyre side vil du få opp redigeringsfeltet hvor det er en boks for å laste opp filer. Du kan enten 
dra filen direkte inn i denne boksen, eller klikke på boksen for å velge blant mappene på maskinen 

din.  
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En opplastet fil vil vise seg med filnavn. Klikk Lagre til slutt. 

 
Det vil dukke opp et nytt ikon på referansen, Last ned, som viser at filen nå er tilgjengelig. 

 
 

10. Om offentlige og private kommentarer 
Når du klikker på en referanse som er lagt inn i pensumlisten, kommer du inn i referansens 
oversiktsbilde. Her er det to felter for kommentarer; Offentlig kommentar og Privat kommentar. 

Den offentlige kommentaren kan ses av studentene og kan f.eks. brukes til å spesifisere antall 
kapitler, sidetall, bemerkninger om pensum, eller andre beskjeder til studentene. Kommentaren 

vises i kursiv i pensumlistens samlebilde sammen med referansen den gjelder for.  

 
Private kommentarer er det kun du selv som kan se. Studentene kan også legge inn private 

kommentarer for seg selv – disse vil du ikke kunne se. 

 Merk! Når du får tilsendt pensumlisten for første gang fra biblioteket er det viktig at du leser alle 

offentlige kommentarer. Biblioteket bruker noen ganger kommentarfeltet for å kommunisere med 

fagansvarlig om referansen! 
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11. Kopiere en referanse 
Dersom du trenger den samme referansen en gang til i pensumlisten din, eller vil ha en referanse 

inn i en annen pensumliste, kan du kopiere referansen din.  

 

Kopiér over til annen pensumliste: 

Klikk på de tre prikkenetil høyre i referansevinduet og velg Kopiér referansen. 

 
Du vil da få opp et nytt vindu. I feltet Kopiér til pensumliste velger du emnekoden til pensumlisten du 

ønsker kopien skal sendes til. (Sjekk også at du har riktig seksjon, evt. kan du flytte referansen til rett 

seksjon etterpå). Avslutt med Bekreft. 
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Kopiér til samme liste:  

I feltet Kopiér til pensumliste gjør du ingenting. La feltet stå på «Denne pensumlisten». Velg riktig 

seksjon og klikk Bekreft. 
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Hvordan skrive ut pensumlisten, eller 

eksportere den til Word/PDF/Excel? 
For å skrive ut pensumlisten kan du klikke på de tre prikkene helt oppe til høyre for 
pensumlistetittelen og velge Skriv ut, men formatet som kommer opp da er ikke et kjent format. 

 

Dersom du ønsker å endre formatet til en av de kjente referansestilene, kan du velge Eksporter i 
samme vindu. Om du f.eks. velger Til Word får du opp et utvalg av referansestiler som listen kan 

bli konvertert til i Word. Studentene vil også kunne gjøre dette med sine lister. 
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Rullegardinen med tilgjengelige referansestiler å skrive pensumlisten ut i: 

 
 

13. Når du er fornøyd med listen: Hvordan få pensumlisten 

sendt, godkjent og publisert? 
 

Når du er ferdig med å oppdatere og redigere pensumlisten din kan du trykke på Send pensumliste. 

 
Biblioteket vil motta pensumlisten din og starte en godkjenningsprosess. Det er derfor viktig at det 

er tydelig hvilke bøker studentene skal kjøpe, og hvilke bøker som har kapitler som er tilgjengelige i 
fulltekst. 

  

NB: Kun send listen til biblioteket, ikke publisér den. Biblioteket vil publisere listen når 
godkjenningsprosessen er gjennomført. 
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14. Hvordan kan jeg kontakte biblioteket for å få hjelp? 
Dersom du har spørsmål angående redigering av pensumlisten eller en referanse, kan du kontakte 

biblioteket på to måter: 

• I Diskusjonstråd med biblioteket-fanen på høyre side av pensumlisten.  

• Via e-post bibliotektjenesten@mf.no – husk å legge til emnekode for pensumlisten 
spørsmålet gjelder. 

 

 

15. Om «Samling» 
Du kan bygge opp din egen samling av aktuelle referanser uten å lagre dem i pensumlister. Dette 

gjør du i Samling. 

 
Alle postene blir lagt i samme liste, og du kan ikke opprette underposter. Listen kan sorteres etter 

Dato lagt til, Forfatter eller Tittel. Du søker ved å klikke på forstørrelsesglasset. 

 

mailto:bibliotektjenesten@mf.no
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Du kan også skjule poster i samlingen ved å klikke på Avgrens [trakten] og avgrense etter 

materialtype. 

 
Du ser hvor mange poster som vises nederst til høyre i dialogboksen. Skru av avgrensingen ved å 

krysse på X. 

 

Foreslå en post i Samling til en pensumliste: 

Klikk på de tre prikkene i blått under den runde +knappen, og klikk på Foreslå denne referansen. 

 
Du får nå opp en dialogboks for å knytte forslaget til en pensumliste. Klikk på pilen ved Velg eller 

søk i en pensumliste. Bla i listen eller skriv inn søkeord. 
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Når du har knyttet forslaget til en pensumliste, skriver du inn en forklarende note og klikker Legg til 

forslag. 

  
Når du åpner den aktuelle pensumlisten, vil du se at fanen Forslag har fått et tall i parentes. 

  
For å se forslagene, klikk på Forslag. Når du klikker på en post, står det hvem som har foreslått den, 

og eventuell note nederst i posten. 

 

Legg forslaget inn i pensumlisten ved å klikke og dra. Forkast forslaget ved å klikke på 
søppelbøtten til høyre. 



 
 

2022 – BRUKERVEILEDNING LEGANTO S. 29 

 

16. Hvordan bruke Zotero-poster i Leganto 
Leganto støtter Zotero. Dette betyr at du kan knytte sammen systemene, slik at poster i Zotero blir 

valgbare i Leganto.  

 

Klikk på den hvite pilen ved sirkelen øverst i høyre hjørne (med dine initialer). Velg 

Brukerinnstillinger. 

 

Klikk på Zotero, legg inn verdiene som angitt og Lagre. 
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Slik finner du Zotero bruker-ID og Zotero API-nøkkel  

Logg deg inn på Zotero.org. 

  
Klikk på brukernavnet ditt, slik at valgmenyen vises, og velg Settings. 

 

Velg Home, Settings og Feeds/API. 
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Kopièr tallrekken etter Your userID for use in API calls til feltet Zotero Bruker-ID. 

Klikk på Create new private key og kopier denne koden inn i feltet Zotero API-Nøkkel. Lagre. 

 

Nå vil du finne Zotero-postene dine når du klikker på mappen Flere i feltet for å legge inn nye 

poster/referanser i listen. 

 

Nå kan du legge poster fra Zotero-listen inn i pensumlisten i Leganto. Klikk og dra dem over i listen, 

eller klikk en gang på den ønskede posten, og velg enten Legg til og rediger eller Legg til. 
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Eksportere data fra Zotero til RIS-fil 

Det er også mulig å eksportere data fra Zotero til Samling i Leganto ved å importere en RIS-fil. Åpne 

Zotero. Marker mappen du ønsker å lage en RIS-fil av. Klikk på Fil øverst til venstre og velg Eksporter 
bibliotek. 

 
Sett Format til RIS i dialogboksen, og klikk OK. 

 
Du får nå opp filbehandleren. Velg navn og plassering for filen. 
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Gå inn i Samling i Leganto. Klikk på Alternativer for samling [de tre prikkene] og velg Importer. 

 
Velg RIS som type fil. Klikk på feltet under for å få over filoversikten, og velg RIS-filen som skal 

importeres. Klikk Bekreft. 
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17. Hvordan bruke EndNote-poster i Leganto 
 

Per februar 2020 støtter ikke Leganto EndNote, så det er ikke mulig å legge til poster fra EndNote på 

samme måte som fra Zotero. Men du kan importere poster fra EndNote til Samling i Leganto. 

Stå i Samling. Klikk Alternativer for samling [de tre prikkene]. Velg Importer. 

 
Velg RIS som type fil. 

Klikk på feltet under for å få over filoversikten, og velg RIS-filen som skal importeres.  

Klikk Bekreft. 
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Hvordan eksportere data fra EndNote til RIS-fil 

Åpne EndNote. Markér de referansene du vil bruke i Leganto. Klikk File øverst til venstre, og velg 

Export. 

 
Du får nå opp en dialogboks for lagring av fil. 

Velg filnavn. Sett filtypen til Text file. Sett Output style til RefMan (RIS) Export. Klikk Lagre. 
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Gå så inn i filbehandleren og velg Åpne. Filen vil nå bli åpnet i Notisblokk. 

Klikk Fil øverst til venstre, velg Lagre som. 

 
Du får nå opp dialogboks for å lagre filen. Endre filnavnet til [filnavn].ris.  

Endre Filtype til Alle filer. Klikk Lagre. 

 
Filen er nå klar til å importeres i Leganto [se over]. 
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18. Hvordan eksportere poster fra Leganto til Zotero eller 

EndNote 
Det er mulig å eksportere poster fra Leganto til EndNote eller Zotero. Stå i Samling. Velg hvilke 
poster som skal eksporteres ved å klikke i boksene på venstre side. Hvis du skal eksportere alle 

postene i samling, klikk i boksen til venstre for de tre prikkene. Klikk på de tre prikkene og velg Til 
EndNote eller Til RIS. 

 
Velger du eksport til EndNote, vil postene automatisk lagres i mappen Imported 

References. 

 

Eksport av pensumlisten til Zotero eller EndNote (som RIS-fil), gjøres via de tre prikkene til høyre i 

pensumlistens tittelfelt. 
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Velger du RIS-fil til Zotero, må filen importeres. Gå inn i Zotero, velg Fil, Import, Fra fil og velg så 

filen i File manager og bekreft valget. 
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Videre hjelp 
Dette er en veileder basert på Universitetsbiblioteket i Stavangers veileder. 

 

For videoveiledninger, se deres webkurs «Leganto in 5 steps»: 

https://youtube.com/playlist?list=PLllGBCexha67v02yy7z2KpeB4thdzz5-2  

 

Står du fast kan du kontakte litteraturtjenesten@mf.no. 

 

https://youtube.com/playlist?list=PLllGBCexha67v02yy7z2KpeB4thdzz5-2

