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Forord
Denne guide er skrevet for at hjælpe nye idrætsstuderende med at blive bekendt med brug af
referencer. Den er tænkt som et opslagsværk, som man måske læser igennem, første gang man skal
skrive en opgave, men derefter kan bruge til at slå dét op, man er i tvivl om. Guiden tager
udgangspunkt i den 7. udgave af Publication Manual of the American Psychological Association
(APA), som blev udgivet i oktober 2019.

Der er i denne guide brugt genbrugt tekstuddrag fra bibliotekets tidligere guide: Kahlen Hansen, P.
(2007). Referencer, citater og litteraturlister. København: Institut for Idræt, Københavns Universitet.

Introduktion
Som ny studerende vil du måske opleve, når du læser videnskabelige tekster og grundbogskapitler,
at alle de parenteser i teksten er irriterende og forstyrrer læsningen. Men efterhånden som du lærer
systemet at kende og vænner dig til det, kan det være en hjælp til at forstå, hvilken viden teksten
bygger på. Parentesen indeholder typisk et eller flere efternavne, et årstal og evt. sidetal. Disse
informationer henviser til et materiale, der er listet i litteraturlisten, hvor man kan finde mere
information. I denne guide bliver du introduceret til både det at lave referencer i teksten og at lave
litteraturlisten. Referencer består altså af to dele: 1) En henvisning i teksten og 2) En angivelse af
alle informationer om materialet i litteraturlisten. De to ting er to sider af samme sag, og det er lidt
en ”hønen og ægget”-problematik at beslutte, hvilken del man skal præsentere først. I denne guide
præsenteres litteraturlisten først, og derefter hvordan man laver referencer og citater i teksten. Til
sidst er der et par gode råd.
Hvorfor referencer?
Der er flere grunde til, at vi bruger referencer, men de handler alle sammen om at vise, hvilke andre
tekster eller materialer, man henter viden fra.
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Stå på skuldrende af giganter

Isaac Newton er citeret for at sige: ”Hvis jeg har kunnet se længere end andre, er det kun fordi, jeg
har stået på skuldrene af giganter”. Dette mantra er essensen af moderne videnskab. Inden man
undersøger noget, læser man altid op på, om andre har undersøgt det samme eller noget lignende.
I stedet for at alle starter fra nul, bygger vi videre på hinandens forskning. Det gælder både for
forskeres virke, men også for studerende. Så når du skriver en opgave, skal du vise, at du er i stand
til at finde og bruge den nyeste og mest relevante litteratur. Du skal ikke bare ”name-droppe”, men
argumenter for, hvorfor den litteratur, du bruger, er relevant. Så referencerne hænger rigtig meget
sammen med indholdet og kan sige meget om kvaliteten af din opgave.
Referencerne tjener altid det formål, at læseren kan finde de omtalte materialer, hvis
de vil vide mere om emnet. Det kan også være, læseren vil tracke fakta tilbage til den originale kilde
for at være sikker på, det ikke er repræsenteret forkert eller fejlfortolket af den forfatter, der
henviser til det. Det er især gældende for dig som studerende – din underviser skal hurtigt kunne
slå op, hvor du har fundet en bestemt information for at tjekke, at du har forstået og gengivet det
korrekt.
Vis hvad der er dit, og hvad der er andres – undgå plagiat

Når du som studerende bruger referencer, viser du også læseren, hvornår du trækker på andres
viden/begreber/teorier/fund/argumenter, og hvornår det er dig selv, der fører ordet. ”Give credit
where credit is due”. Referencerne skal altså give de rigtige æren for det der bliver sagt. Det betyder
både, at du ikke må stjæle andres arbejde ved at undlade referencer, men det betyder også, at du
skal huske at sætte referencerne det rigtige sted i teksten, så det bliver tydeligt, hvornår du henviser
til andre, og hvornår du selv argumenterer.
De seneste år er der kommet meget fokus på ”videnskabelig redelighed” (særligt efter
sagen med Penkowa), og selvfølgelig skal studerende helt fra start lære, hvad man må og ikke må,
og en del af det handler altså om at undgå plagiat. I ”Lov om videnskabelig uredelighed m.v.” (2017)
defineres plagiering således: “Tilegnelse af andres ideer, processer, resultater, tekst eller særlige
begreber uden retmæssig kreditering” (§3). Det kan man let komme til, hvis man fx skriver af efter
en grundbog uden at citere direkte, eller gengiver lange passager temmelig tekstnært uden at
henvise.
Når du afleverer en eksamensopgave på universitetet gennemgår den plagiatkontrol,
og din underviser vil blive gjort opmærksom på, hvis der er passager af tekst, der er ens med andre
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opgaver eller tekster. Det vil der selvfølgelig være, hvis du citerer noget direkte, men så kan din
underviser se det, hvis du har lavet en korrekt reference. I værste fald kan en plagiatsag, hvor man
er skyldig i direkte at kopiere en anden opgave eller store stykker af en tekst uden henvisning,
resultere i bortvisning fra universitetet. Derfor er det en god idé at være opmærksom på reglerne
omkring plagiat.


Du kan læse mere på http://stopplagiat.nu/, hvor du også kan tage en quiz, der tester din viden
om plagiat.



Goddiksen og Johansen fra Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi har skrevet
”Videnskabelig redelighed: En introduktion for bachelorstuderende” (2017), der handler om god
studiepraksis og god videnskabelig praksis.

Hvordan laves referencer?
Forskellige referencestile

Der findes forskellige referencestile, der er knyttet til forskellige fagtraditioner. De har en del
ligheder, men også nogle forskelle. Det vigtigste, når man bruger en referencestil, er, at man er
konsekvent – man må ikke skifte mellem stile i samme opgave. I vil møde forskellige krav på
uddannelsen – ligesom jeres undervisere skal skifte referencestil, når de sender deres artikler til
forskellige tidsskrifter. Det er vigtigt, I lærer at forstå ”formatet”, og hvordan en referencestil virker
– så er det lettere at skifte mellem dem. Det er en del af den akademiske skoling/tradition.
I denne guide præsenteres stilarten APA (American Psychological Association). APA
bruges ofte i de humanistisk-samfundsvidenskabelige fagtraditioner (især sociologi, pædagogik,
psykologi – i historie bruges ofte noget andet, fx MLA eller Chicago). Fordelen ved APA er, at det er
let for jeres undervisere at følge med i, hvad I henviser til. Hvis man bruger en stil med fod- eller
slutnoter, skal man som læser hele tiden bladre/scrolle, og det er ret besværligt.
Referenceprogrammer

Det letteste er at lave referencerne løbende, mens man skriver opgaven, så man ikke sidder med
det hele til sidst. Der findes flere programmer, fx Zotero, EndNote og Mendeley, der kan hjælpe med
referencerne og gøre processen lidt lettere. Herunder præsenteres nogle fordele og ulemper ved at
bruge referenceprogrammer:
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Fordele:


Et referenceprogram opdaterer selv litteraturlisten, så den altid stemmer overens med de
referencer, du har i teksten. Hvis du sletter en reference i teksten, slettes den automatisk i
litteraturlisten.



Du kan med et enkelt klik skifte mellem referencestile, hvorefter alle referencer i dokumentet
opdateres automatisk. Det er fx smart, hvis man har sendt en artikel ind til et tidsskrift, der
bruger én stil, og man så senere ender med at skulle sende den til et andet tidsskrift, der bruger
en anden referencestil.



Når du har opbygget et bibliotek i dit referenceprogram, går det oftest en del hurtigere at
arbejde med referencerne.



Mange referenceprogrammer kan ud fra et DOI-nummer (artikel) eller ISBN-nummer (bog)
hente alle oplysninger som skal med i referencen. Ofte kan man også hente oplysningerne
direkte ind i referenceprogrammet, hvis man fx henter en artikel på nettet.

Ulemper:


Det tager lidt tid at lære programmet at kende og at få opbygget et bibliotek af tekster.



Det er ikke alle tekster, der automatisk kan hentes ind – nogle skal man indtaste informationer
om manuelt.



Man kan ikke stole 100% på et referenceprogram. Man skal altid kontrollere, at de relevante
informationer er med, og at det hele står rigtigt. Så man er stadig nødt til at kende
referencesystemet, så man ved, hvad der er rigtigt og forkert. Nogle gange kan programmerne
fx drille, hvis der er to forfattere med samme efternavn, eller hvis man ikke skal bruge alle
informationerne i parentesen, fordi de fremgår af teksten. Så må man manuelt slå programmet
fra til sidst og rette det til.

Der findes forskellige programmer. Word har et indbygget referenceprogram, men vi anbefaler at
bruge et andet program som fx Zotero, Mendeley eller EndNote. Nogle af programmerne er gratis,
og nogle har man gratis adgang til som studerende på KU. På Softwarebiblioteket på KUnet kan du
se, hvilke programmer der pt. er aftale om licens til. KU’s biblioteker tilbyder løbende kurser i brug
af referenceprogrammer, så tag en studiekammerat under armen og tag afsted. I kan finde mere
info her: https://kub.ku.dk/biblioteker/. I Zotero beholder du din profil efter endt studietid, såfremt
du laver din profil med en privat e-mail. Andre programmer er koblet til din tid som studerende.
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Litteraturlisten
Hvad skal med i litteraturlisten?
Al den litteratur, du har nævnt i din opgave, skal fremgå af litteraturlisten: bøger, artikler, videoer,
hjemmesider, afhandlinger, osv. Det skal være muligt for andre at finde og læse det, du refererer
til. E-mailkorrespondance, du eventuelt har haft med en forsker eller anden, inkorporeres i teksten,
ikke i litteraturlisten. Indholdet af e-mailen kan vedlægges som bilag, hvis det har relevans.
Hvilke oplysninger skal du så bruge? Det afhænger af, hvilken type materiale, du sidder
med, men der er selvfølgelig regler. Tænk først og fremmest på, hvilke oplysninger du selv skal
bruge, hvis du skal finde et dokument. Som udgangspunkt starter en reference med følgende
informationer (i angiven rækkefølge): forfatter(e), år for udgivelse, titel. Herefter afhænger
informationerne af typen af reference. De forskellige dokumenttyper indføres derfor på forskellig
måde i litteraturlisten, og det er vigtigt at lægge mærke til typografi og tegnsætning i alle eksempler
i de følgende afsnit. Det kan virke som flueknepperi at gå op i, hvor der er punktummer og kommaer,
og hvad der er med kursiv, men der er en idé med at være præcis: Formatet hjælper læseren til at
se, hvilken type tekst der er tale om.
Først præsenteres nogle generelle regler ang. litteraturlisten, og derefter præsenteres
de specifikke formater for nogle af de mest almindelige typer (bøger, kapitler i antologier og
tidsskriftsartikler) samt tips til, hvor man kan finde informationer om, hvordan man henviser til
andre typer materialer.
Hvordan skal litteraturlisten stilles op?


Litteraturlisten starter på en ny side - aldrig på en side med anden tekst.



Litteraturlisten bør være ensartet i skrifttype og -størrelse.



Hver indførsel skal tydeligt adskilles fra de andre. Dette gøres på to måder (begge bruges):
o Dobbelt linjeafstand mellem indførslerne
o Hængende første linje



Kun anvendt litteratur skal i litteraturlisten. Dvs. ikke alt hvad du har læst, men alt hvad du har
refereret til i teksten.



Alt hvad du har refereret til i teksten skal i litteraturlisten (også hjemmesider).



Litteraturlisten skal IKKE opdeles i typer (bøger, hjemmesider, etc.).



Litteraturlisten ordnes alfabetisk efter første forfatters efternavn.
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Ved flere bidrag af samme forfatter:
o Én forfatter før flere (fx Pilgaard 2016 før Pilgaard og Rask 2016).
o Sorteres efter årstal – ældste bidrag først (fx Pilgaard 2009 før Pilgaard 2016).
o Ved flere bidrag med samme forfatter(e) i samme årstal skal du undersøge, om der er en
mere specifik dato – værker med kun årstal skal listes før datoer med en specifik dato. Hvis
de har samme eller ingen dato, ordnes de alfabetisk efter titel på værket. Årstallet
efterfølges af et lille bogstav (fx DIF 2020a, DIF 2020b, DIF 2020c) både i litteraturliste og i
referencer i tekst.



Vær konsekvent med, om du bruger dansk eller engelsk APA.

Generelle regler ang. forfattere


Forfatternavn skrives inverteret, altså med efternavn først (med en enkelt undtagelse ift.
redaktører, som præsenteres under ”antologi”).



Fornavn(e) initialiseres - man skriver altså kun forbogstavet i fornavn og mellemnavn. Husk at
være konsekvent omkring dette (det gælder ikke i alle referencestile, men det gør det i APA).



Fornavne med bindestreg beholder bindestregen ved initialisering (Anne-Marie Hansen =
Hansen, A.-M.).
Er det et mellemnavn eller et dobbelt efternavn?
Af og til kan man være i tvivl – Skal man fx skrive ”van Beethoven, L.” eller ”Beethoven, L. v.”?
”Svendler Nielsen” eller ”Nielsen, C. S.”? Du kan finde eksempler og gode råd her:
https://blog.apastyle.org/apastyle/2017/05/whats-in-a-name-two-part-surnames-in-apa-style.html

NB: Det er ikke i overensstemmelse med APA, men dansk bibliotekspraksis er, at navne, der
slutter på ”sen” (Hansen, Jensen, Jørgensen) alfabetiseres efter et eventuelt første efternavn
eller mellemnavn for at lette genfindingen.


Der sættes komma mellem efternavn og initialer for fornavn og mellemnavn (fx Jensen, A. L.).



Ved to forfattere sættes komma og &-tegn mellem dem (fx Soto, C. J., & John, O. P.).



Ved 3-20 forfattere sættes komma mellem forfatterne samt komma og &-tegn inden sidste
forfatter (dette er nyt i APA 7 – tidligere skulle man kun liste seks forfattere).



Ved mere end 20 forfattere skrives de første 19 efterfulgt af et komma, tre punktummer og den
sidste forfatter (intet &-tegn).



Organisationer, kooperationer, foreninger osv. skrives fuldt ud efterfulgt af punktum.



Såfremt der ikke er en forfatter, indføres værket efter titel, kursiveret efterfulgt af år (en
forkortet version af titlen anvendes til referencen i teksten).
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Bøger
Bøger opstilles efter følgende format:

Disse elementer skal som minimum indgå:






Forfatter(e)
År for udgivelse
Titel
Udgivelsessted
Forlag
FORFATTER(E)

Se generelle regler ovenfor.

ÅR

Udgivelsesår sættes i parentes lige efter forfatter(e). Kender man ikke året,
skriver man ”u.d.” (uden dato). På engelsk skriver man ”n.d.” (no date).

TITEL

Titlen skrives som den står på titelbladet, hvilket ikke er det samme som
forsiden. Skrives i kursiv.

UNDERTITEL

Skrives med stort begyndelsesbogstav efter et kolon. Skrives i kursiv.

UDGAVE

Anføres kun, hvis det ikke er 1. udg. Angives i parentes (ikke i kursiv) efter titel
men inden punktum.

UDGIVELSESSTED By (forlagets hjemsted). Nogle forlag har kontorer flere steder; her benyttes
det først angivne, eller – hvis det er angivet – hovedkontoret.
FORLAG

Navn på forlag. Ordene ”Forlag”, ”Publishers” og lignende undlades som
regel.

Hvad hvis det er en bog med kun en redaktør men ingen forfatter? Eller en oversat bog? Eller en
bog med flere volumener? Læs mere her:
https://owl.purdue.edu/owl/research_and_citation/apa_style/apa_formatting_and_style_guide/reference_list_books.html
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Kapitel i antologi (bog med forskellige forfattere på hvert kapitel)
Antologier er bøger, hvor en eller flere redaktører har samlet en masse bidrag af flere forfattere.
Dette er ofte tilfældet med jeres grundbøger. Kapitler i antologier opstilles efter følgende format:

Disse elementer skal som minimum indgå:









Bidragets forfatter(e)
År for udgivelse
Bidragets titel
Redaktør(er)s navne
Bogens titel
Sidetal på bidraget
Udgivelsessted
Forlag
FORFATTER(E)

Se generelle regler ovenfor.

ÅR

Udgivelsesår sættes i parentes lige efter forfatter(e).

BIDRAGETS TITEL Skrives med almindelig skrift (IKKE kursiv, ingen citationstegn medmindre det
OG UNDERTITEL

er i originalen).

REDAKTØR(ER)

Skriv ”I” foran (på engelsk ”In”) uden kolon. Redaktørnavn(e) skrives IKKE
inverteret – dvs. initialer for fornavn og mellemnavn kommer før efternavn.
Der bruges stadig &-tegn, men ikke komma før dette. På dansk skrives ”(red.)”
for at angive redaktør(er) – efter sidste navn men før kommaet.
På engelsk skrives ”Ed.” (1 redaktør) eller ”Eds.” (hvis der er flere). Bemærk i
øvrigt forskellen på ”Ed.” [editor = redaktør] og ”ed.” [edition = udgave].

BOGENS TITEL

Samme regler som ved almindelig bog: Titlen skrives som den står på
titelbladet. Skrives i kursiv.
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UDGAVE

Anføres kun, hvis det ikke er 1. udg. Angives i samme parentes som bidragets
sidetal (ikke i kursiv) – inden sidetal, de to er adskilt af et komma.

BIDRAGETS

Start- og slutside på kapitlet (Bemærk: Det er underordnet hvor meget af

SIDETAL

kapitlet du bruger, du skal angive sidetal på hele kapitlet). Skrives i parentes
efter titlen – ikke i kursiv. Der skal et mellemrum inden parentesen og et
punktum efter.
Hvis du bruger dansk APA skriver du ”s.” uafhængigt af antallet af sider.
På engelsk skriver man ”p.” ved en side og ”pp.” for flere sider.

UDGIVELSESSTED Som ved almindelig bog.
OG FORLAG
Tidsskriftsartikler
Tidsskriftsartikler opstilles efter følgende format (bemærk – dette afviger fra avisartikler):

Disse elementer skal som minimum indgå:









Forfatter(e)
År for udgivelse
Artiklens titel
Tidsskriftets titel
Evt. Volume/Årgang/Bind
Evt. Nummer
Artiklens sidetal
Evt. DOI
FORFATTER(E)

Se generelle regler ovenfor.

ÅR

Udgivelsesår sættes i parentes lige efter forfatter(e).

ARTIKLENS

TITEL

OG Skrives med almindelig skrift (IKKE kursiv, ingen citationstegn

UNDERTITEL

medmindre de er i originalen).

TIDSSKRIFTETS TITEL

Skrives i kursiv efterfulgt af komma.
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VOLUME/ÅRGANG/BIND Skrives i kursiv. Skriv IKKE ”vol.”. Selvom nogle tidsskrifter bruger
romertal (IV), skrives der i APA-standarden med arabiske tal (4). Dette
er dels af pladshensyn, men også for at undgå fejllæsning. Hvis der
ikke er angivet vol./årg., udelades det.
NUMMER/ISSUE

Skrives i parentes – IKKE i kursiv. Skriv IKKE ”nr.”. Parentesen følger
umiddelbart efter vol. – uden mellemrum. Se eksemplet ovenfor. Hvis
der ikke er et nummer, udelades det.

BIDRAGETS SIDETAL

Skrives ikke i kursiv, afsluttes med punktum. Læg mærke til, at der
ikke skrives ”s.” eller ”p.”/”pp.” foran sidetal ved tidsskriftsartikler.

DOI

Hvis artiklen har et DOI-nummer, skal dette angives efter sidetal som
i eksemplet ovenfor. Hvis der findes et DOI-nummer, anbefales det i
APA 7, at det angives, også selvom du bruger den printede version af
artiklen. Hvis artiklen ikke har et DOI-nummer, og du tilgår den online,
skal du bruge websidens URL, helst en stabil URL (som ikke ændrer
sig) hvis en sådan er tilgængelig.

Andre materialer
Her er links til nogle sider, der hjælper med andre typer materialer:


Andre artikler (fx avisartikler)



Andet trykt materiale (rapporter, afhandlinger, etc.)



Internetsider



Andre elektroniske kilder (fx Tweet, Facebookopslag, etc.)



Audiovisuelt materiale (fx YouTube, podcast, etc.)

Hvad gør jeg, hvis jeg ikke kan finde typen? Prøv at google det! Gerne på engelsk, og husk at skrive
APA 7 (søg på APA 7 og det format, du har, fx ”APA 7 documentary” eller ”APA 7 YouTube”). APA
har mange eksempler, men dækker ikke alt, så anbefalingen fra dem lyder også på, at hvis man ikke
kan finde et eksempel på det materiale, man har, må man tilpasse til et lignende format.
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Referencer i teksten
Hvornår og hvordan laves referencer i teksten?
Standardformatet for referencer i teksten er forfatterens efternavn, årstal og evt. sidetal. Disse kan
angives på forskellige måder:


Hele referencen kan laves i en parentes: ”… hvilket undersøgelsen ikke fandt (Hansen, 2008)”.



Årstallet i parentes, hvis forfatteren nævnes i teksten: ”Som Hansen (2008) fandt…”.



Det kan også opdeles: ”Hansen fandt…. (2008)”.

Har du hørt om Ibid.?
Referencer fylder meget i teksten, så det kan være fristende at spare tegn, og måske har du hørt
om forkortelsen ”Ibid.”, der bruges, hvis man har samme reference mange gange i træk. Ibid. er dog
ikke korrekt iflg. APA og benyttes derfor ikke, hvis du bruger APA.

Der er to typer referencer i teksten:


Referencer til direkte citater



Referencer til materialet uden at citere direkte (fx parafrase)

Om brug af sidetal i referencer

Når du citerer direkte, SKAL der altid angives sidetal – ellers er der tale om plagiat. Når du henviser
mere generelt, er det nok med forfatterens efternavn og årstallet. MEN som studerende forventes
det på de fleste niveauer, at du altid angiver sidetal, med mindre du henviser til værket som helhed.
Det gør man sjældent ”i den virkelige verden”, altså i de tekster I læser, men fordi jeres underviser
og censor hurtigt skal kunne se, om der er noget I har misforstået/gengiver forkert, bør I angive
sidetal. APA-guiden opfordrer faktisk også til, at man angiver sidetal ved parafrase for at hjælpe
læseren. Spørg evt. din underviser, hvis du er i tvivl, om de ønsker, at der angives sidetal i alle
referencer.
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Materialer uden sidetal?
Ikke alle materialer har et sidetal. Find i stedet en anden logisk indikator, der giver mening for
materialetypen, og som kan hjælpe læseren med at finde det specifikke sted. Det kan fx være et
kapitelnummer, navnet på et afsnit, en paragraf el. lign.

Direkte citater i teksten

Hvis du citerer direkte skal der ALTID fremgå forfatterens efternavn, årstal og sidetal, men det kan
deles op, som det foreslås ovenfor. Vær opmærksom på, at der er forskel på, hvordan du grafisk
opstiller korte og lange citater. Korte citater markeres med citationstegn og flettes ind i den løbende
tekst. Lange citater er længere end 40 ord og skal indrykkes fra venstremargen, og du skal ikke bruge
citationstegn. Du kan se nogle eksempler på, hvordan det kan se ud for både korte og lange citater
her.
Når du citerer, skal du citere korrekt. Selv hvis der er åbenlyse fejl (stavefejl), skal de
skrives som det står. Der er dog nogle små tricks, der kan hjælpe dig med at tilpasse citatet, så det
passer ind i den helhed, du er ved at skrive:
FEJL

Hvis der er åbenlyse fejl eller oplysninger, der kan forvirre læseren, markeres
dette med [sic]. Det betyder noget i retning af ”Sådan”, ”Netop sådan” eller
”Sådan står der altså”. Det skrives i kantparentes og i kursiv.

UDELADELSER

Det er tilladt at udelade både ord og sætninger. Dette kan bruges, hvis citatet
er for langt, eller hvis nogle oplysninger er irrelevante. Du må dog ikke ændre
i meningen af et citat – kildens intentioner skal stadig stå klart. Hvis du
udelader ord i et citat, markerer du dette med tre punktummer …
Hvis du udelader sætninger, markeres dette med fire punktummer – først et
punktum, hvor sætningen slutter, derefter et mellerum og så tre punktummer
for at markere den udeladte sætning eller delsætning . …

TILFØJELSER

Du kan få brug for at forklare ting, der ikke umiddelbart fremgår af det
citerede. Dette kan indsættes i en kantparentes [ ].

FREMHÆVELSER Hvis du vil fremhæve dele af citatet for at tydeliggøre din pointe, kan du sætte
dele af citatet i kursiv efterfulgt af [min kursivering].

Du kan læse mere om at ændre citater og se eksempler her: https://apastyle.apa.org/stylegrammar-guidelines/citations/quotations/changes
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Generelle referencer i teksten (uden direkte citat)

Når du skriver studieopgaver, er det en god idé at lave mange referencer løbende i stedet for at
skrive en hel side og så nederst henvise til s. 16-23 i originalteksten. Det hjælper ikke læseren så
meget med at finde ud af, hvor du har de forskellige informationer fra, hvis de skal sidde og læse
otte sider for at finde ud af det. Det kan desuden være et udtryk for uselvstændighed, at man
gengiver kilden meget tekstnært og i den rækkefølge, det også er præsenteret i originalteksten. Det
kan selvfølgelig nogle gange være nødvendigt, men oftest vil det være bedre at lade flere tekster
spille sammen, og at præsentere informationerne i den rækkefølge, det giver mening for dig, frem
for originalrækkefølgen – dette vil din underviser hurtigt kunne spotte ved at kigge ned over
referencerne på en side.
To referencer samme sted
To referencer samme sted skal i samme parentes med semikolon imellem. De listes i samme
rækkefølge som i litteraturlisten – altså alfabetisk. Hvis der er flere værker af samme forfatter,
listes årstallene med komma imellem.
Her er et par eksempler:
Flere undersøgelser viser at…. (Jensen, 2012, 2015; Petersen, 2008; Sørensen, 1999).
Hvilket pointeres af flere (Andersen, 2017, s. 7; Kaspersen, 2018, s. 23).

Referencer i teksten – En eller flere forfattere

EN FORFATTER

TO FORFATTERE



Som Andersen (2016) argumenterer for...



(Andersen, 2016)

Brug ”og” i tekst og ”&” i parentes:


Forskning af Andersen og Hansen (1994) viser…



(Andersen & Hansen, 1994)

TRE ELLER FLERE

Skriv kun den første forfatter efterfulgt af “et al.” alle steder, med

FORFATTERE

mindre der kan være usikkerhed om, hvilket materiale der henvises
til:


(Stelter et al., 1993)



Stelter et al. (1993) foreslår...
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Hvis du henviser til to tekster, hvor flere forfattere går igen, som fx:


Pilgaard, Rask, Ibsen, Petersen og Jensen (2020)



Pilgaard, Rask, Østergaard, Sørensen og Jensen (2020)

Ville man citere dem således for at sikre klarhed:


(Pilgaard, Rask, Ibsen, et al., 2020)



(Pilgaard, Rask, Østergaard, et al., 2020)

Husk at et al. er flertal, så det skal altid stå i stedet for mere end et
navn. Hvis det står i stedet for kun et navn, skal navnet skrives i
stedet.
ORGANISATION SOM

Hvis organisationen har en kendt forkortelse, kan denne angives

FORFATTER

første gang kilden citeres, og derefter kan forkortelsen anvendes, fx:


Første gang: (Danmarks Idrætsforbund [DIF], 2020).



Anden gang: (DIF, 2020).

FORFATTERE MED

For at undgå forvirring tilføjes fornavnets initialer, fx:

SAMME EFTERNAVN

(E. Jensen, 2021; A. Jensen, 1998).

Primære eller sekundære kilder?

Det er altid at foretrække at læse og citere primære kilder (bøger, artikler og lignende). Dvs. de
originale værker. Det er dog ikke altid muligt at få fat på primære kilder, og du kan derfor være nødt
til at henvise til andre kilder (sekundære), der citerer den primære kilde. Det kan i din tekst
eksempelvis gøres på følgende måder:


Sørensen et al. redegør for begrebet således... (Meyer, 2008, s. 109).



... som redegør for begrebet således... (Sørensen et al., 2001 i Meyer, 2008, s. 109)

Her henvises til en publikation af forfatteren Meyer fra 2008, som er den sekundære kilde. I denne
publikation, på side 109, henvises der til den primære kilde (Sørensen et al.), som det i dette tilfælde
ikke har været muligt at få fat på. Den sidste af de to versioner skal laves manuelt til sidst, hvis man
bruger et referenceprogram.
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Gode råd
Du kan læse mere om referencer her:


http://studypedia.au.dk/litteratursoegning/kildehaandtering/



http://library.au.dk/studerende/referencehaandtering/



https://libguides.sdu.dk/apaguide/referencehaandtering_generelt

Hvis du vil vide mere om APA, kan du se på disse sider:


APA 7 – Tutorial: https://extras.apa.org/apastyle/basics-7e/#/



https://owl.purdue.edu/owl/research_and_citation/apa_style/apa_formatting_and_style_gui
de/general_format.html



https://libguides.sdu.dk/apaguide/apa_generelt

Layout
Mange referencestile specificerer også, hvordan layoutet skal være – fx skrifttyper, størrelser,
overskriftsniveauer, tekstens placering, margener osv. Her på studiet bliver der ikke fokuseret så
meget på, om layoutet lever op til APA-standard, og du skal altid følge de instruktioner vedr. layout,
du får af din underviser. Men her følger alligevel et par layouttips.

Lige højremargen?

Spørgsmål om margener er lidt en smagssag. Ifølge APA skal man ikke bruge lige højremargen. Det
kan dog godt være, jeres undervisere foretrækker det, for når man læser mange opgaver som
underviser, kan det være rart for øjet, at højre side af teksten er lige. Spørg din underviser, hvis du
er i tvivl.

Nyt afsnit - Indryk
Det er almindelig standard at bruge indryk ved nye afsnit, og det er også angivet i APA.
Man kan skelne mellem to måder at markere nyt afsnit på:


Med ét linjeskift og indryk eller



Med to linjeskift, der markerer et nyt afsnit.
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Hvis emnet fastholdes, og der blot udfoldes noget lidt andet, som ikke er en helt ny vinkel eller et
helt nyt emne, så kan man med fordel lave linjeskift med indryk (se fx de længere afsnit i denne
guide). Hvis man laver et drastisk emneskift, kan man lave to linjeskift og undlade indryk. Man
markerer altså aldrig et nyt afsnit kun ved at trykke enter og rykke ned på næste linje.
Brug ikke indryk efter:


nyt afsnit med overskrift



citater



figurer eller lignende

Læs mere om afsnit og indryk her:


http://studypedia.au.dk/formalia/afsnit-og-overskrifter/



https://www.gymdansk.dk/afsnitsinddeling-og-noslashglesaeligtninger.html
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