Referér korrekt efter APA-standarden
- en introduktion fra UCN Biblioteket
Hvad er en standard?
Hvorfor er det vigtigt med referenceteknik?
Hvordan skriver man henvisninger i opgaven?
Hvilke regler er der vedr. citater?
Hvordan skal litteraturlisten udformes i forhold til APA?
Gennemgang af forskellige kildetyper

Hvad er en referencestandard?
Et sæt regler, der beskriver, hvilke oplysninger der skal med om hver
enkelt kilde i opgaven, og i hvilken rækkefølge oplysningerne skal stå.
• Referencer i den løbende tekst
• Citater
• Litteraturlisten
I UCN bruger vi oftest flg. standarder:
• APA (American Psychological Association)
• Chicago
• Harvard
• Vancouver

Pædagog- og
læreruddannelsen
anbefaler APAstandarden (6. udg.)

Huskeregel nr. 1

Vær konsekvent

Hvorfor er det så vigtigt?
• Forfatteren/ophavsmanden skal krediteres for sit arbejde
• Giver læseren overblik over og mulighed for
at finde frem til opgavens kilder
• Manglende eller misvisende referencer kan medføre
mistanke om snyd og resultere i anklage for plagiering.

Hvornår skal man henvise?
• Der skal altid være en reference, når man beskriver,
citerer, henviser til eller konkluderer på baggrund af teori,
forskning, undersøgelser, statistik osv.
• Når det, man skriver, ikke er almen viden
• Når man skal undgå at postulere
”Flere og flere børn oplever
at blive mobbet i skolen…”

Referencer i opgaveteksten
• Referencerne skrives ind i den løbende tekst
(dvs. ingen fodnoter)

OBS:
Ved APA bruger man
ikke ibid når man
henviser til den
samme kilde igen

• Navne-år metoden. I teksten skrives navn og år for kilden, så læseren kan
finde den i litteraturlisten
Ex. 1:
Kravet til observatøren i tolkningsprocessen er, at man forholder sig kritisk åbent og refleksivt
(Christensen & Kornerup, 2014, s. 286).
Ex. 2:
Illeris (2015) inddrager i sin læringsteori både kognitive, følelsesmæssige samt social- og
samfundsmæssige faktorer, som alle har indflydelse på læring, og som indbyrdes påvirker
hinanden (s. 44-45).

Huskeregel nr. 2

Referencer skrives
ind i opgaveteksten
APA benytter ikke fodnoter til
referencer

Citater
Benyttes i begrænset omfang - pas på i forhold til plagiering
• Hvis citatet er under 40 ord, sættes det i anførselstegn direkte i teksten
• Hvis citatet er over 40 ord, fremhæves det ved at lave linjeskift og
indrykning
• Citater skal skrives 100% af efter teksten, inkl. stavefejl, kommafejl etc.
• Citater efterfølges altid af en reference (med sidetal)

Eksempel på kort og langt citat
Ziehe (1989) definerer meget kortfattet refleksivitet som ”muligheden for at
forholde sig til sig selv” (s. 12) og beskriver i en anden sammenhæng dette
som:
hvis vi hele tiden filmede os selv med et videokamera,
iagttog os selv og kommenterede det. Alle medlemmer af
det moderne samfund er fundamentalt set en del af denne
struktur, men det er mest tydeligt hos de unge….
At være ”moderne” betyder i dag at kunne benævne og
formalisere bestemte selv-mål, som man forholder sig
strategisk til og ”anvender” i sin selv-refleksion (Ziehe,
1997, s. 29).

Huskeregel nr. 3

Vær opmærksom
på citatets
længde
(+/- 40 ord)

Litteraturlisten
Litteraturlisten
• Litteraturlisten gør det muligt for læseren at opsøge de kilder man har
anvendt.
• Skal indeholde oplysninger om alle kilder, der er brugt i opgaven.
Det gælder både bøger, artikler, film, internetkilder osv.
• Referencerne opstilles alfabetisk efter ophavets navn.
Hvis det er en person, bruger man altid efternavnet.
• Der skelnes ikke mellem udgivelsesform – dvs. litteraturlisten opdeles
ikke efter bøger, artikler, internetsider osv.

Litteraturlisten skal ifølge
APA-reglerne altid
opstilles alfabetisk efter
forfatterens/ophavets
navn!

Huskeregel nr. 4

Alle referencer skal
medtages i litteraturlisten
- og opstilles i alfabetisk
orden efter
forfatter/ophav

Kildetyper
• Bøger
• Avis- og tidsskriftsartikler
• Love og bekendtgørelser
• Online-referencer

Bog med
én forfatter

Bøger med 1 eller 2 forfattere
I løbende tekst (henvisning)

I litteraturlisten

Her anføres forfatterens efternavn, udgivelsesår og
sidetal.

Efternavn, fornavns initialer. (år). Titel: Undertitel
(Udgave - med mindre der er tale om 1. udgave).
Udgivelsessted: Forlag.

Ex 1.:
Imsen (2015) skriver, at...(s. 57).

Ex 1.:
Imsen, G. (2015). Elevens verden: Indføring i
pædagogisk psykologi (2. udg.). København: Hans
Reitzel.

Ex 2.:
Man kan få meget ud af at anvende cases i sin opgave Ex 2.:
Rienecker, L. & Jørgensen, P.S. (2004).
(Rienecker & Jørgensen, 2004, s. 77).
Bacheloropgaven i læreruddannelsen - muligheder,
perspektiver, anbefalinger. Frederiksberg:
Samfundslitteratur.

Bog med flere
forfattere, hvor
forfatterne samlet
er ansvarlige for
hele bogen - og
ikke hver især for
enkelte kapitler.

Bøger og andre kilder med mere end 2 forfattere
I løbende tekst (henvisning)

I litteraturlisten

Ved 3-5 forfattere anføres alle forfattere første gang, Ved: 3-7 forfattere skrives alle forfattere på. De
der henvises. Herefter 1. forfatter efterfulgt af ”et al”. adskilles med komma:
Ex 1:
Vores institutionsforståelse er inspireret af Ahrenkiel,
Nielsen, Schmidt, Sommer & Warring (2012, s. 9697).

Ex 1:
Ahrenkiel, A., Nielsen, B. S., Schmidt, C., Sommer, F.
M., & Warring, N. (2012). Daginstitutionsarbejde og
pædagogisk faglighed. Frederiksberg: Frydenlund.

De professioner, der opstår i relation til… (Ahrenkiel
et al., 2012, s. 98).

Ved mere end 7 forfattere skrives d 6 første på
efterfulgt af en ellipse (3 punktummer). Den sidste
skrives på efter ellipsen.

Ved mere end 5 forfattere anføres 1. forfatter og
derefter ”et al.”:
Ex 2:
Hammer et al. (2016) konkluderer, at… (s. 1242).

Ex 2:
Hammer, A., Petersen, L. K., Rolving, N., Boxill, M. F.,
Kallesoe, K. H., Becker, S., . . . Blaakaer, J. (2016).
Bivirkninger, som formodes at skyldes HPVvaccination i Danmark. Ugeskrift for Læger, 178 (13),
1239-1243.

Bog med flere
forfattere.
Her fremgår det af
indholdsfortegnelsen,
hvem der har skrevet
de respektive kapitler
(=antologi).

Bidrag/kapitel fra antologi
I løbende tekst (henvisning)

I litteraturlisten

Her angives forfatteren, som har skrevet bidraget.

Bidragyders efternavn, fornavns initialer. (År). Bidragets
titel: Undertitel. I: Antologiens redaktør/forfatter,
Antologiens titel (evt. udgave og sidetal for bidrag).
Udgivelsessted: Forlag.

Ex:
Den professionelle bevæger sig på mindst tre
forskellige kompetenceplaner… (Merrild, 2014, s.
201).

Ex:
Merrild, L.(2014). Problemadfærd og konflikthåndtering i
skolen. I: Løw, O. & Skibsted, E. (red.) Elevers læring og
udvikling – også i komplicerede læringssituationer (s.
199-215). Kbh.: Akademisk Forlag.

Brug af sekundære kilder
En sekundær kilde, er en kilde, der anvender en anden kilde.
F.eks. henviser Svend Brinkmann til Clark & Sharf i bogen
Kvalitative metoder:
Tekstuddrag fra Kvalitative metoder (Brinkmann, 2015, s. 443):
For mange ikke-akademikere forbindes forskning med hvide
kitler og reagensglas, og der kan være en etisk udfordring i at
få deltagere til at forstå den forskningsmæssige betydning af
observation, felt-arbejde og interview samt forstå, hvad der
senere skal ske med de historier, der fortælles (Clark & Sharf,
2007).

Brug af sekundære kilder fortsat…
I løbende tekst (henvisning)

I litteraturlisten

Her anføres den sekundære kildes forfatter(e),
udgivelsesår, herefter oplysningerne om den primære
kilde (efternavn, udgivelsesår og sidetal).

Her anføres de samme oplysninger, som allerede er
gennemgået for bøger.

Ex:
. . . . Det kan altså være svært at få
interviewdeltagerne til at forstå, hvordan deres historie
vil blive brugt i mit videre arbejde (Clark & Sharf, 2007,
fra: Brinkmann, 2015, s. 443).

Ex:
Brinkmann, S. (2015). Etik i en kvalitativ verden.
I: Brinkmann, S. & Tanggaard, L. (red.) Kvalitative
metoder (2. udg., s. 429-445). København: Hans
Reitzels Forlag.

Avis- og tidsskriftsartikler
I løbende tekst (henvisning)

I litteraturlisten

Her gælder de samme regler som ved ’Bøger’.

Efternavn, fornavns initialer. (År). Artiklens titel. Tidsskriftets
navn, vol.(nr.), sidetal.

Ex:
De seneste års reformer har medført en
ændring i samfundsfagsundervisningen…
(Brondbjerg & Linding, 2016, s. 19).

Ex:
Brondbjerg, L., & Linding, C. (2016). Samfundsudvikling og
samfundsfags indhold i folkeskolen. Kvan, 36(104), 19-31.
Ex.
Faber, D. (2015, 7. februar). Lektiecafé vakler mellem
fordybelse og forvirring. Berlingske tidende, sektion 1, s. 14.

Lovtekster
I løbende tekst (henvisning)

I litteraturlisten

Her oplyses populærtitel, år og evt. paragraf.
Populærtitler findes i Retsinformation:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0220.aspx

Populærtitel. (År). Lovens fuldstændige titel inkl. nummer
og vedtagelsesdato. Evt. URL til Retsinformation.
Bemærk - titel skrives ikke i kursiv!

Ex:
Folkeskoleloven. (2017). Bekendtgørelse af lov om
folkeskolen. LBK nr 1510 af 14/12/2017.
Lokaliseret https://www.retsinformation.dk/
Hvis ikke der findes en populærtitel, skrives lovens Forms/R0710.aspx?id=196651
titel.
Ex:
Lov om ændring af forældreansvarsloven, lov om
Ex:
ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre
Fokus på beskyttelse af barnet er blev skærpet
med den seneste lovændring (Lov om ændring af love (2018). LOV nr 1711 af 27/12/2018. Lokaliseret på
https://www.retsinformation.dk/Forms/
forældreansvarsloven, lov om ægteskabs
R0710.aspx?id=206293
indgåelse og opløsning og forskellige andre love,
2018, § 1)
Ex:
Ifølge folkeskolelovens formålsparagraf skal
skolen skabe rammer for fordybelse (2017, § 1) .

Internetkilder
Tekst fra en hjemmeside
(f.eks. ministerier, DR, fagforbund, videnscentre …)

Artikel i tidsskrift
Avisartikel

Bog
E-bog

Kapitel i en antologi
Lovtekst

YouTube-videoer

Internetkilder
I løbende tekst (henvisning)

I litteraturlisten

Hvis der er et ophav, henviser man til dette.

Forfatter/ophav. (År/senest opdateret). Titel. Hentet (evt.
lokaliseringsdato) fra URL. (Bemærk at titlen ikke skal
kursiveres). Lokaliseringsdato tilføjes kun, når det drejer sig
om netsider, hvor indholdet hyppigt opdateres.

Ex:
Den øvre grænse for den samlede
undervisningstid på et skoleår er 1400 timer
(Undervisningsministeriet, 2017).

Ex:
Undervisningsministeriet. (2017). Undervisningstidens
samlede længde. Hentet fra
http://www.uvm.dk/Uddannelser/Folkeskolen/Fag-timetalog-overgange/Undervisningens-samlede-laengde.

Broström (2019) argumenterer for ….

Broström, S. (2019, 22. februar). Ny kvalitet kan opstå, når
pædagoger og lærere i grundskolen arbejder sammen.
Hentet fra https://www.emu.dk/grundskole/paedagogik-ogdidaktik/paedagogisk-professionelles-samarbejde/stigbrostrom-ny-kvalitet

Flere regler…
• Hvis der refereres til flere kilder fra samme forfatter, opstilles de
kronologisk i litteraturlisten (med ældste først).
• Er kilderne også fra samme år, nummereres referencerne med bogstaver
I løbende tekst (henvisning)

I litteraturlisten

Ex:
Næsby (2014a) fremfører, at læring er et centralt
kvalitetskriterium i forståelsen af kvalitet i dagtilbud (s.
100).

Ex:
Næsby, T. (2014a). Børns læring i et interaktionistisk
perspektiv. I: Kornerup, I. & Næsby, T. Pædagogens
grundfaglighed : grundbog til pædagoguddannelsen.
Frederikshavn: Dafolo

På baggrund af evaluerings- og kvalitetsforskning
opstiller Næsby (2014b) fire kvalitetsformer (s. 100101).

Næsby, T. (2014b). Kvalitet i pædagogisk arbejde. I:
Kornerup, I. og Næsby, T. Pædagogens grundfaglighed
: grundbog til pædagoguddannelsen. Frederikshavn:
Dafolo

Kan der virkelig være flere regler?

JA!
Der er mange flere retningslinjer, som beskriver hvordan
man skal gøre i de tilfælde, som ikke er beskrevet i dette
oplæg.
Brug UCN Bibliotekets APA-side

HUSK…
Lav litteraturlisten undervejs, så du ikke glemmer noget 
Tjek ALTID litteraturlisten inden aflevering af opgaven…

Referenceværktøjer
Anvendes til at holde styr på de kilder, du bruger i din opgave og til at lave
litteraturlister.
UCN Biblioteket henviser til flg.:
• Mendeley
• Refworks
• Zotero
Word har desuden en indbygget funktionalitet, som kan anvendes til at
håndtere referencer i et dokument.

Huskeregel nr. 5

Er du i tvivl?
- Spørg
UCN Biblioteket

