
Citatteknik Citatteknik Citatteknik Citatteknik –––– kort fortalt  kort fortalt  kort fortalt  kort fortalt     

    
Et citat er et udsnit af noget, der er sagt eller skrevet et andet 
sted. I akademiske opgaver fungerer citater som dokumentation 
for eller støtte til dine pointer. Citaterne kan også vise eksempler, 
introducere teori eller måske præsentere en anden indfaldsvinkel 
til emnet end din. Alle citater skal markeres som sådan – både når 
de hentes i andre opgaver, andre tekster eller fra andre medier, 
f.eks. internettet.  
 
Hvordan gør man?Hvordan gør man?Hvordan gør man?Hvordan gør man?    
 
Kortere citater Kortere citater Kortere citater Kortere citater (maks. en linje) gengives i den løbende tekst:  
Undersøgelsens sigte er at kortlægge: ”teknisk og analytisk 
praktisk” (Jensen, 2007: 10). Desuden agter forfatterne til 

undersøgelsen også at…  
 
Længere citater Længere citater Længere citater Længere citater (flere linjer) rykkes ind i forhold til teksten:  
Forfatteren skriver, at han agter at undersøge de forskellige 
indgangsvinkler til begrebet:  

Det grundlæggende problem for den aktuelle forskning er i 
mine øjne de uklarheder, der er forbundet med 
definitionsspørgsmålet og uoverensstemmelserne mellem 
praksis. (Jensen, 2007: 10)  
 

 
 

 

� Tydelig angivelse af citater Tydelig angivelse af citater Tydelig angivelse af citater Tydelig angivelse af citater  
Det er vigtigt, at typografien omkring citaterne tydeligt markerer, 
hvor citatet starter, og hvor det slutter. F.eks. via kolon og 
citationstegn (kortere citater) eller via indrykning. I forbindelse 
med længere citater kan man mindske linjeafstanden i 
indrykningen, men vi fraråder, at man f.eks. bruger kursiv eller 
en ny skrifttype til at markere et citat.  
 

� Husk altid at angive en kilde Husk altid at angive en kilde Husk altid at angive en kilde Husk altid at angive en kilde – enten via en direkte reference: 
Jensen fortæller selv om sagen, at: ”…”, via parentes (Jensen, 
2007, 12) eller via fod- eller slutnoter (se handout om 
litteraturhenvisninger). 
 

� Værd at vide: Værd at vide: Værd at vide: Værd at vide:  
o Du kan markere, at du udelader dele af et citat via […] eller (…). 

F.eks. ”Det grundlæggende problem (…) er de uklarheder, der er 
forbundet med definitionen”.  
 

o Hvis du fremhæver dele af et citat ved f.eks. at understrege eller 
kursivere et eller flere ord, skal du gøre opmærksom på dine 
ændringer i en parentes. F.eks. ”Det er det grundlæggende problem 
for den aktuelle forskning” (min kursivering). Det samme gælder, hvis 
du f.eks. oversætter (min oversættelse), tilføjer (min tilføjelse) osv.  
 

o Du skal altid gengive citater ordret. Hvis der er fejl fra 
forfatterens/trykkerens side, kan du vælge at skrive (sic!) – det er latin 
for ’sådan står der faktisk’!  

 
Læs mere om citatteknik på:Læs mere om citatteknik på:Læs mere om citatteknik på:Læs mere om citatteknik på:    http://stopplagiat.nu    


