LITTERATURLISTER & HENVISNINGER
Marts 2020 / MR

Skolens standard: APA 7th
Når du skriver opgave, skal du altid lave en litteraturliste, så man kan se, hvilke materialer, du bygger din
opgave på. Litteraturlisten skal placeres sidst i din opgave.
Man kan vælge at opbygge en litteraturliste efter forskellige anerkendte standarder. På Stenhus Gymnasium
har vi valgt, at skolens standard er APA 7th.
Du kan bruge online værktøjet www.litteraturlisteautomaten.dk til at lave din litteraturliste. Dette værktøj
anvender ligeledes standarden APA 7th.
Du kan også anvender dit tekstbehandlingsprograms værktøj til håndtering af referencer. Her kan du også
vælge APA. Hvis APA 7th ikke er tilgængelig, er det ok at anvende APA 6th.
Hvad skal med?
Som udgangspunkt skal du beskrive dine materialer så grundigt som muligt.




For bøger skal du som minimum medtage: forfatter, titel, forlag, udgivelsesår og udgave (medmindre
det er 1. udgave)
For artikler skal du som minimum medtage forfatter, titel, titel på tidsskrift/avis, årgang/årstal,
nummer/dato samt sidetal.
For websider skal du som minimum medtage: forfatter, websidens titel, webstedets navn,
url/adresse, publiceringsdato (altså seneste opdateringsdato) og lokaliseringsdato (den dato, hvor du
har besøgt siden)

Se eksempler på forskellige materialer på bagsiden af denne vejledning. Du kan komme ud for, at visse af
ovenstående oplysninger simpelthen ikke kan findes – men gør ALT for at undersøge, om de er der.
Rækkefølge
Der er forskellige måder, man kan opstille sin litteraturliste på:




Alfabetisk: listen opstilles alfabetisk efter forfatteren/ophav (eller titlen, hvis der ingen
forfatter/intet ophav er angivet).
Materialetype: f.eks. først bøger (herunder alfabetisk), dernæst artikler (herunder alfabetisk)
dernæst internet-sider (herunder alfabetisk) og endelig f.eks. film eller andet materiale.
Primær – sekundær: man opdeler i primær litteratur (herunder alfabetisk) og sekundær litteratur
(herunder alfabetisk)

Anbefaling: Opstil din litteraturliste i alfabetisk orden – med mindre din lærer anbefaler dig andet.
Henvisninger og citater i teksten
Det er meget vigtigt, at du henviser korrekt, når du citerer eller på anden måde inddrager andres værker,
ideer eller lignende. Hvis du refererer eller citerer fra andres værker og ikke med en henvisning angiver, hvor
du har det fra, betragtes det som snyd. Man kan henvise med fodnoter, slutnoter eller i parentes i teksten.
I din henvisning skal indgå oplysninger om forfatterens efternavn, værkets udgivelsesår samt så vidt muligt
sidetal – og husk: ALTID sidetal ved direkte citater. Hvis der ikke er en kendt forfatter, skal du bruge titlen.
Indsæt kun en websides url, hvis du hverken har en forfatter eller en titel på den bestemte (under)side. Man
skal ud fra din henvisning nemt kunne finde den grundigere beskrivelse af materialet på litteraturlisten.
Anbefaling: henvis via fodnoter – med mindre din lærer anbefaler dig andet.

Hjælp?
Se små instruktionsvideoer omkring udarbejdelse af fodnoter, litteraturlister og henvisning ved citater her:
https://www.stenhus-gym.dk/vaerd-at-vide/elever/databaser/ Se punkter i højre side.
Læs mere om hvordan man henviser i ”Referer korrekt” på http://iva.ku.dk/refererkorrekt
Se også hjemmesiden www.stopplagiat.nu, som er forskningsbibliotekernes vejledning i at undgå at komme
til at snyde ved mangelfulde henvisninger og lignende.

EKSEMPLER
Bog:
Varberg, Jeanette. (2019). Viking. Gyldendal.
Del af bog:
Bang, Peter Fibiger. (2017). Romerriget. I: Anders. Hassing (Red.), Imperier: Fra oldtid til nutid (s. 37-62).
Columbus.
Artikel:
Sørensen, Camilla Tenna Nørup. (2019). Grønland, rigsfællesskabet og stormagternes spil. Ræson, 2019(2), s.
48-55.
Webside:
Sonne, Frederik Guy Hoff. (2020, 24. februar). Coronavirus: Alt om udviklingen, symptomer og behandling.
Videnskab.dk. Lokaliseret den 25. februar 2020 på https://videnskab.dk/krop-sundhed/hvad-er-coronavirussom-kinesere-er-doede-af
Film:
Malle, Louis. (Instruktør). (1987). Au revoir les enfants [Film]. www.cfu-sj.dk
Fodnote:
Fiktiv opgavetekst med 3 fodnoter: blanenlre nlablkekrj anlkejj ennelkjgklen nlkejeljv1 sena enne eoieen enne
lkejklgjelj2 kjdfk klsadkfjla3.
Se fodnoterne nederst på denne side. Som minimum skal der i fodnoten stå forfatterens efternavn samt
årstal for udgivelsen. Hvis du ikke har en forfatter, skal du bruge titlen (det gælder f.eks. film). Sidetal må
meget gerne medtages og de SKAL med, hvis du direkte citerer fra værket. Ved film/tv bruges minuttal i
stedet for sidetal.
Hvis du flere gange lige efter hinanden henviser til samme værk, så kan du i stedet skrive ibid. – se fodnote 3
nedenfor.
Hvis du på din litteraturliste har to bøger af Varberg fra 2019 kan du tilføje henholdsvis et a og b efter
årstallet: (2019a) og (2019b) på både litteraturliste og i fodnote, så man ikke er i tvivl om, hvilken bog, der
menes.
Url/adresse på hjemmesider skal kun stå i fodnoten, hvis ikke forfatter eller titel kan bruges som henvisning
til det rigtige værk på litteraturlisten.
1

Sonne (2020)
Varberg (2019), side 45
3
Ibid., side 69
2

