Litteraturhenvisninger – kort fortalt
Præcise og fyldestgørende litteraturhenvisninger er et krav i

Litteraturfortegnelsen:

akademiske opgaver, artikler, rapporter osv. I det hele taget er det en

Litteraturfortegnelsen - også kaldet litteraturlisten - er en samlet

helt central del af det at skrive videnskabeligt, at man henviser til kilder,

fortegnelse over de værker, du benytter i dit arbejde med din tekst. Her

refererer dem direkte eller indirekte, og at man forholder sig kritisk til

angiver du de oplysninger, der skal til, for at din læser kan ’finde tilbage’

dem.

og identificere de værker, du henviser til.
Dvs. forfatternavn/redaktør, titel, forlag og udgivelsesår.

Du kan enten angive dine litteraturhenvisninger i opgavens tekst (via

Eks.:

parenteser), under opgavens tekst (via fodnoter) eller efter teksten (via

Jacobsen, Henrik Galberg og Peder Skyum-Nielsen: Dansk Sprog. En

slutnoter). Under alle omstændigheder skal henvisningerne suppleres

grundbog. Schønberg, 1996.

af en samlet litteraturfortegnelse,
litteraturfortegnelse der rummer oplysninger om samtlige
værker, du henviser til, men også om de værker/artikler/hjemmesider

Litteraturhenvisninger:

osv., du er blevet inspireret af undervejs.



Via parenteser i selve opgaveteksten: Bruges som regel i

forbindelse med citater eller andre korte, konkrete henvisninger.
Plagiat betyder, at man afskriver kilder uden at henvise til dem. Selv



litteraturhenvisninger og evt. kortere uddybninger.

små ’forglemmelser’ kan føre til anklager om plagiat, og det er både
dumt og ærgerligt. Husk derfor altid at henvise til det kildemateriale, du
bruger.

Via fodnoter: Placeres nederst på siden og bruges især ved



Via slutnoter: Placeres i et separat afsnit bagerst i opgaven, og

bruges som regel, hvis henvisningerne kræver en længere
uddybning eller forklaring.
I litteraturhenvisningerne tager du kun de absolut nødvendige
oplysninger med, dvs. forfatternavn, årstal og evt. en sidehenvisning.
Eks. (Jacobsen, 1996: s. 47-49)

På litteraturfortegnelsen/litteraturlisten



Til bøger, antologier og opslagsværker:
Kjeldsen, Jens E.: Retorikk i vår tid. En innføring i moderne

Husk:


litteraturhenvisning

retorisk teori. Spartacus forlag, 2006
Mai, Anne-Marie og Anne Borup (red.): Historier om nyere




Til tidsskriftsartikler eller avisartikler:

at skrive titler på hele værker, f.eks. bøger, tidsskrifter eller
aviser med kursiv

Forlag 1999


at sortere din litteraturfortegnelse i alfabetisk orden efter
førstnævnte forfatters efternavn

litteratur og kunst. Gads Forlag, 1999
Rasmussen, Henrik (red.): Gads Litteraturleksikon. Gads

at skrive efternavn før fornavn på førstnævnte forfatter i en



at hvis du henviser til den samme kilde flere gange efter

Risku, Hanna: ’Cooperation and Quality Assurance in Technical

hinanden, kan du efter første gang nøjes med at skrive ibid. –

Translation Projects’. In: Kastberg, Peter m.fl. (red.): Language

som betyder ”samme sted”

at Work. Danish Society for LSP and professional



communication. Issue no. 1 autumn 2006

Lyt til din lærer og vær konsekvent!

Risom, Jakob: ‘Oplevelser er god økonomi’. In: Berlingske

Anbefalingerne for, hvordan du konkret angiver dine
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litteraturhenvisninger, kan variere fra studium til studium. Spørg derfor

Til Elektroniske udgivelser og online-dokumenter

altid din lærer, hvis du er i tvivl. Det vigtigste er dog, at du er

Skov, Annette: Referér Korrekt! Om udarbejdelse af

konsekvent i din måde at henvise til kilder på – skift ikke metode

bibliografiske referencer. Danmarks Biblioteksskole, 2000. In:

undervejs!

http://vip.db.dk/tutorials/referencer/introduktion.htm (set:
28.02.2007)

Læs mere om litteraturhenvisninger i:

Statsministeriet: ‘Klare mål og ansvar for resultater’.

http://stopplagiat.nu

Pressemeddelelse set på Statsministeriets hjemmeside:

Jacobsen, Henrik Galberg og Peter Stray Jørgensen: Håndbog i

http://www.stm.dk/Index/dokumenter.asp?o=3&n=0&h=3&t=13

Nudansk. Opslagsbog i praktisk sprogbrug. Politikens Forlag 1997.

&d=2779&s=1 (set: 11.10.2006)

Skov, Annette: : Referér Korrekt! Om udarbejdelse af bibliografiske

referencer. Danmarks Biblioteksskole, 2000. In:
http://vip.db.dk/tutorials/referencer/introduktion.htm (set: 28.02.2007)

