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Læsevejledning 

 

Denne guide er udført på baggrund af American Psychological Association og anvender APA 7. 

udgave. Når du angiver kilder, forholder du dig etisk ansvarligt til det du skriver – det er go’ stil.  

Ændringer fra 6. version af APA til 7. version af APA 

Der er ændringer fra 6. til 7. version. De ændringer som finder anvendelse i denne guide er opstillet 

her:  

 By eller sted angives ikke længere.  

 Hentedato angives hvor kilder ofte opdateres – eksempelvis blogs, nyhedsopslag og 

netbaserede nyhedskilder; men ikke længere i alle online-kilder.   

 Ved direkte citering anvendes nu kun dobbelt citationstegn, bedre kendt som gåseøjne (”).  

Henvisningspraksis og biasfrit sprog 

American Psychological Association tilråder, at man hvor det er muligt, anvender bias-frit sprog; 

hvor man før alene har angivet forfattere som ’han’ eller ’hun’, er det i takt med udviklingen nu 

muligt, at angive ’de’ eller ’dem’ (kønsneutralt), og fortsat notere APA korrekt. Dette er imidlertid 

frivilligt.   

Eksempel:  

En forfatter kan, ifølge APA-7, noteres ’de’ eller ’dem’, hvor disse pronomener forstås i ental, dog 

hvor ’de’ i modsætning til ’De’ (med kapital), ikke er at forveksle med høflig tiltale:  

Ifølge sociolog Gabrielle Richard, kan forskningen lære af eksempler fra Sverige i 

arbejdet med kønsligestilling i relation til forskning og uddannelse. I artiklen skriver 

de om tiltag inden for kønsneutral litteratur udgivet i børnebøger (Richard, 2017). 

  

APA og dysleksi 

For at lette muligheden for at anvende og forstå APA standarden bedst muligt, tilbyder denne guide 

et udvalg af de mest anvendte kildeangivelse, gengivet i farvekoder.  

Eksempel: 

I litteraturliste 

 

Aagerup, L. (2015). Pædagogens undersøgelsesmetoder. Hans Reitzels Forlag. 

 

1 Forfatter 

2 År 

3 Titel 

4 Udgiver 

 

 

Dette er et forsøg på at gøre det lettere for personer ramt af eksempelvis dysleksi at anvende guiden.  
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Særlige bemærkninger til de enkelte kildeangivelser er markeret med fed og noteret NB.  

Brug af sidetal 
For alle tekster gælder det:  

Generel henvisning: 

Hvis det er skribentens hensigt at henvise til en tekst i sin helhed, noteres der ikke sidetal.  

Specifik henvisning:  

Hvis det er skribentens hensigt at henvise til specifikke passager eller en konkret pointe eller 

en citering, skal der noteres sidetal efter følgende prioritering:  

 Dersom et sidetal er tilgængeligt skal dette noteres.  

 Er et sidetal ikke tilgængeligt henvises til nærmeste afsnits overskrift.  

 Findes dette ikke, henvises til teksten i sin helhed.  

 

God læse- og skrivelyst. 
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Bøger / e-bøger 
 

NB. Kildeangivelsen for trykte bøger og e-bøger er ens i litteraturlisten – i løbende tekst kan 

afvigelser forekomme. Angivelse af læsemedie (Mofibo, Kindle, e-reolen mv.) inkluderes ikke.   

 

Bog med en forfatter 

 

NB: Bøger, oftest e-bøger, der ikke har sidetal, noteres som i det følgende eksempel: 

 

Opstilling i litteraturliste  

 

Lagermann, L. C. (2019). Farvede forventninger. Aarhus Universitetsforlag. 

 

 

I løbende tekst 

  

Direkte citat fra bog med sidetal:  

 

”Minoritet kan kun forstås, når det ses i forhold til det, det adskiller sig fra, nemlig majoritet – kun dér 

bliver det overhovedet relevant med en betegnelse.” (Lagermann, 2019, s. 10). 

 

Direkte citat fra E-bog uden sidetal: 

 

”Minoritet kan kun forstås, når det ses i forhold til det, det adskiller sig fra, nemlig majoritet – kun dér 

bliver det overhovedet relevant med en betegnelse.” (Lagermann, 2019, Afsnittet ”Brun, etnisk, 

tosproget eller…” i kapitlet ”Brun skoling”). 

 

 

 

Egen formulering: 

 

Ifølge Laila Colding Lagermann kan begrebet om en minoritet kun forstår i forhold begrebet om 

en majoritet (Lagermann, 2019, s. 10). 

 

Egen formulering fra E-bog:  

 

Ifølge Laila Colding Lagermann kan begrebet om en minoritet kun forstår i forhold begrebet om 

en majoritet (Lagermann, 2019, Afsnittet ”Brun, etnisk, tosproget eller…” i kapitlet ”Brun 

skoling”). 
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Kapitel i antologi (bog med redaktør og flere forfattere)  

 

Opstilling i litteraturliste  

 

Damsgaard, B. H. (2017). Pædagogen og myndighed. I K. E. Petersen & T. Erlandsen (red.), 

Pædagogen som myndighedsperson: En grundbog (s. 129–140). Samfundslitteratur. 

 

 

I løbende tekst 

  

Direkte citat:  

 

”I den professionelle pædagogiske relation er der som udgangspunkt en asymmetrisk 

magtrelation, og den skal forvaltes med omtanke.” (Damsgaard, 2017, s. 132). 

 

Egen formulering: 

 

Ifølge Bodil Damsgaard er en pædagogisk relation en asymmetrisk magtrelation (Damsgaard, 

2017, s. 132). 

 

 

 

 

Bog med flere forfattere 

 

Opstilling i litteraturliste 

NB Bemærk at ”&” altid placeres mellem sidste forfatternavn og øvrige forfatternavne. 

Ved tre eller flere forfattere sættes komma (,) mellem de to første forfattere, og ”&” 

mellem de to første og den sidste forfatter. 

Petersen, K. S., & Christoffersen, D. D. (2017). God stil i professionsopgaver: En grundbog. 

Hans Reitzels Forlag. 

 

 

I løbende tekst 

 

Direkte citat:  

  

Den kvalitative forskning er ”optaget af situerede processer, relationer, oplevelser mv” (Petersen 

& Christoffersen, 2017, s. 127). 
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Egen formulering: 

 

Kvalitative undersøgelser kan fx handle om borgeres relationer og oplevelser (Petersen & 

Christoffersen, 2017, s. 127). 

 

 

 

 

Tidsskriftsartikler 

 

Artikel i trykt tidsskrift 

 

Opstilling i litteraturliste 

 

Krab, J., & Andersen, R. (2016). ”De vælter i vandet og er plaskvåde”: Pædagogiske 

orienteringer mellem fritidspædagogiske traditioner og skolens lærermodel. Unge 

Pædagoger, 1, 23–32. 

 

 

NB: Ved 2 forfattere opgives altid begge navne adskilt med ’&’. 

Ved 3 forfattere eller mere opgives kun første forfatter samt ’et. al.’. 

 

I løbende tekst 

 

Direkte citat:  

  

Krab og Andersen konkluderer i en undersøgelse at ”det er overordentlig vanskeligt for 

pædagoger med socialpædagogiske og reformpædagogiske faglige orienteringer at få deres 

faglige viden og interesser på banen i skolen” (Krab & Andersen, 2016, s. 31). 

 

Egen formulering: 

 

Det kan nogle gange være svært for pædagoger som er rundet af socialpædagogikken eller 

reformpædagogikken at få deres faglige interesser i spil i skolen (Krab & Andersen, 2016, s. 31).  
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Artikel hentet fra online-tidsskrift 

 

Opstilling i litteraturliste 

 

Boysen, M. S. W., Hansen, N. F. & Yamil, M. (2020). Pædagogiske ildsjæle og entreprenører: Et 

studie af entreprenørskab som et muligt rum for faglig fordybelse og specialisering inden for 

det pædagogiske felt. Forskning i Pædagogers Profession og Uddannelse, 4 (2), 32–48. 
https://doi.org/10.7146/fppu.v4i2.122500  

 

 

NB: Ved 2 forfattere opgives altid begge navne adskilt med ’&’. 

Ved 3 forfattere eller mere opgives kun første forfatter samt ’et. al.’. 

 

I løbende tekst 

 

Direkte citat:  

 

Et studie peger på at: ”entreprenørskab giver nogle særlige muligheder i forhold til at fastholde 

ildsjælenes fokus på deres pædagogiske visioner og deres faglige ekspertise” (Boysen et. al., 

2020, s. 33).  

 

 

Egen formulering: 

 

Entreprenørskab kan gøre at ildsjæle fastholder deres pædagogiske visioner (Boysen et. al., 2020, 

s. 33).   

 

 

 

Artikel i online-fagblad, -magasin eller -avis, netmagasin eller netavis  
 

NB. I kilder der ikke ændres noteres ikke hentedato, blot URL. 

Opstilling i litteraturliste 

 

Kamp, M. (10. december 2019). Børnehaver leger sig baglæns gennem læreplanen. Børn og 

Unge. https://bupl.dk/artikel/boernehaver-leger-sig-baglaens-gennem-laereplanen/ 

 

 

https://doi.org/10.7146/fppu.v4i2.122500
https://bupl.dk/artikel/boernehaver-leger-sig-baglaens-gennem-laereplanen/
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I løbende tekst 

 

Direkte citat:  

 

”I ’Magien ind i dagtilbuddet’ undersøger forskere og pædagoger, hvordan pædagoger som 

kulturskabere og kulturformidlere kan skabe legende, magiske og lystfulde pædagogiske 

læringsmiljøer, og det er foregået gennem kropslige, kreative og æstetiske udtryk” (Kamp, 2019) 

 

 

Egen formulering: 

 

I et projekt om magi i dagtilbud har forskere og pædagoger undersøgt hvordan pædagoger kan 

skabe magiske læringsmiljøer (Kamp, 2019).  

 

 

 

Avisartikler 
 

Artikel i trykt avis 

 

Opstilling i litteraturliste 

 

Erdem, H. (13. december 2019). Debat: Hvor er de positive historier om muslimske kvinder som 

mig? Politiken, 2. sektion, s. 5. 

 

 

I løbende tekst 

 

Direkte citat:  

 

Erdem skriver: ”Jeg er blevet født ind i en strøm af Yahya Hassanlitteratur, som sælger fantastisk, 

fordi den sætter min type på spil og hænger en minoritetsgruppe, som i forvejen er kvalt, ud” 

(Erdem, 2019). 

 

 

Egen formulering: 

 

Erdem argumenter for at de danske medier tegner et for ensidigt og problematiserende billede af 

muslimer (Erdem, 2019). 
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Artikel i onlineavis 

 

Opstilling i litteraturliste 

 

Andersen, L., & Rimpler, E. (22. juni 2020). Pædagoger er en mangelvare: Her er svarene. 

Information. https://www.information.dk/debat/2020/06/paedagoger-mangelvare-svarene 

 

 

 

I løbende tekst 

 

Direkte citat:  

 

”Frem mod 2025 står vi over for udmøntningen af den politiske aftale om minimumsnormeringer, 

der skal tilføre 5.000 nye pædagoger til vuggestuer og børnehaver” (Andersen & Rimpler, 2020). 

 

 

Egen formulering: 

 

Minimumsnormeringer betyder at der frem mod 2025 bliver brug for 5000 nye pædagoger til 

daginstitutionsområdet (Andersen & Rimpler, 2020). 

 

 

 

Rapporter og andre tekster i rapport form  
 

Rapport med personer som forfattere 

 

Rapport med personlige forfattere i litteraturliste 

 

Rasmussen, P. S., Hestbæk, A, & Røgeskov, M. (2020). Svære anbringelsessager: Erfaringer fra 

VISO-rådgivningsforløb. VIVE. https://www.vive.dk/da/udgivelser/svaere-anbringelsessager-

15530/ 

 

 

Rapport med personlige forfattere i løbende tekst 

 

Direkte citat: 

 

https://www.information.dk/debat/2020/06/paedagoger-mangelvare-svarene
https://www.vive.dk/da/udgivelser/svaere-anbringelsessager-15530/
https://www.vive.dk/da/udgivelser/svaere-anbringelsessager-15530/
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”Udfordringen kan handle om, at anbringelsessagen er ved at bryde sammen” (Rasmussen et al., 

2020).  

 

 

Egen formulering:  

 

Rapporten beskriver at motivation er vigtigt for barnet (Rasmussen et al., 2020).   

 

 

 

Rapport med firma eller organisation som forfatter 

 

NB: Dersom en organisation både er forfatter og udgiver, noteres dette kun som forfatter.   

Rapport uden personlig forfatter i litteraturliste 

 

Danmarks Evalueringsinstitut. (2020). TALIS 2018: 2. rapport. 

https://www.eva.dk/grundskole/talis-2018-2-rapport 

 

 

Rapport uden personlig forfatter i løbende tekst 

 

Direkte citat:  

 

”Sammenlignet med resultaterne fra de øvrige nordiske lande angiver danske skoleledere, at 

ansvaret for ledelsen af skolen generelt er mere delt mellem skolelederen, andre medlemmer af 

ledelses-teamet, lærere og skolens bestyrelse” (Danmarks Evalueringsinstitut, 2020, s. 8). 

 

Egen formulering:  

 

TALIS undersøgelsen kortlægger lærere og skolelederes oplevelser af det arbejde der udføres i 

relation til læringsmiljø og undervisning (Danmarks Evalueringsinstitut, 2020).  

 

 

 

Diagnostisk manual eller opslagsværk DSM eller ICD 

 

(Diagnostic and Statistic Manual of Mental Disorders)  

(International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems) 

I litteraturliste 

 

World Health Organization. (2019). International Classification of Diseases for 

https://www.eva.dk/grundskole/talis-2018-2-rapport
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Mortality and Morbidity Statistics (11. udg.). https://icd.who.int/browse11/l-

m/en#/http%3a%2f%2fid.who.int%2ficd%2fentity%2f437815624 

 

 

I løbende tekst 

 

Direkte citat:  

 

”Autism spectrum disorder is characterised by persistent deficits in the ability to initiate and to 

sustain reciprocal social interaction and social communication, and by a range of restricted, 

repetitive, and inflexible patterns of behaviour, interests or activities that are clearly atypical or 

excessive for the individual’s age and sociocultural context” (World Health Organization, 2019). 

 

Egen formulering:  

 

Ifølge WHO erstatter ICD-11 det tidligere ICD-10 (World Health Organization, 2019). 

 

 

 

Studenteropgaver 

 

NB. Studenteropgaver er ikke professionelle værker med mindre de er afsluttende 

afhandlinger: kandidatspecialer, masteropgaver eller ph. D. afhandlinger. Kildens 

troværdighed bør efterprøves med flere supplerende kilder.  

BEMÆRK YDERLIGERE at en afhandling skal være offentligt tilgængelig, for at måtte 

anvendes som kilde.  

I litteraturliste 

 

Rasmussen, E. B. (Januar 2011). Anerkendende pædagogik i teori og praksis [Bachelorprojekt. 

University College Sjælland, Pædagoguddannelsen Roskilde]. 

https://dk.linkedin.com/in/eigil-bo-rasmussen-

b4a4489a?challengeId=AQGAHkEUcE3BigAAAXYJqT2_SDy-

wTAeziqOMVY09Kzf0ckubJ7hD00c7JWRVgwZmA838ivRz5BG81zzCPMvoMc6S7do

xZ5PAQ&submissionId=5667c99a-ea5c-4b16-c5f2-e65e685e3555 

 

 

I løbende tekst 

 

Direkte citat:  

 

https://icd.who.int/browse11/l-m/en#/http%3a%2f%2fid.who.int%2ficd%2fentity%2f437815624
https://icd.who.int/browse11/l-m/en#/http%3a%2f%2fid.who.int%2ficd%2fentity%2f437815624
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”Anerkendende pædagogik er ud fra Hegels perspektiv for ensrettet til (…)” (Rasmussen, 2011, s. 

14). 

 

Egen formulering:  

 

Anerkendelse er i højere grad en livsholdning end en regulær pædagogisk retning (Rasmussen, 

2011).  

 

 

 

Love og bekendtgørelser 
 

I litteraturliste 

 

Serviceloven, (2020). Bekendtgørelse af lov om social service. LBK nr. 798 af 28/08/2020.  

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1287 

 

 

I løbende tekst 

 

Direkte citat:   

 

I Servicelovens formålsparagraf står der at formålet med loven: ”at fremme den enkeltes 

mulighed for at udvikle sig og for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre 

livskvaliteten” (Serviceloven, 2020, § 1). 

 

Egen formulering: 

 

 I Servicelovens formålsparagraf bliver det tydeligt at der i loven blandt andet lægges vægt på den 

enkelte skal hjælpes til at kunne klare sig selv (Serviceloven, 2020, § 1).  

 

 

 

 

 

 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1287
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Digitalt materiale 

 

Mobil APP 

 

I litteraturliste 

 

itslearning. (2020). itslearning A/S (Version 2.11) [Mobil app]. App Store. 

https://apps.apple.com/dk/app/itslearning/id951619066?l=da 

  

 

I løbende tekst 

 

Direkte citat:  

 

”Eigil Bo Rasmussen (eira) har tilføjet Dagens Program og 2 andre elementer i ps20sf11 – 

Pædagogiske miljøer og aktiviteter – modul” (itslearning, 2020). 

 

Egen formulering:  

 

Du kan opdatere dig på din studiekalender via din mobiltelefon eller tablet (itslearning, 2020).  

 

 

Websider 

 

NB 

Ved referering til websider, kan der opstå tvivl om, hvilken art kilde der reelt er tale om – 

eks.: blog-indlæg, opslag, rapport, artikel mv. Undersøg hvilken type tekst der er tale om, 

bortset fra det faktum, at teksten er udgivet på en webside – og anvend kildeangivelsen til 

den teksttype.   

 

Websider der anvendes i deres helhed – til surveys eller andre generelle opgaver  

Denne kildetype refereres ikke i litteraturliste, men alene i løbende tekst: 

 

”…vi anvender SurveyMonkey til at designe vores spørgeskemaundersøgelse 

(https://da.surveymonkey.com).” 

 

 

 

Nyhedswebsider i litteraturliste 

 

Fuglsang, J. (17. november 2020). Politikens Pædagogpris: Forældre ved, hvad gode pædagoger 

er værd. Gør regeringen? Politikere bør læse om modtagere af Pædagogpris. Politiken. 

https://apps.apple.com/dk/app/itslearning/id951619066?l=da
https://da.surveymonkey.com)/
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https://politiken.dk/indland/uddannelse/paedagogprisen/art8001158/Politikens-

P%C3%A6dagogpris-For%C3%A6ldre-ved-hvad-gode-p%C3%A6dagoger-er-v%C3%A6rd.-

G%C3%B8r-regeringen 

 

 

 Nyheds websider i løbende tekst 

 

Direkte citat: 

 

”Hurra for Claus! Hvis ikke han vinder en pris, så skal han vide, at han er meget prisværdig” 

(Fuglsang, 2020). 

 

 

Egen formulering:  

 

Ifølge Politiken ved forældre, hvad en god pædagog er (Fuglsang, 2020).  

 

 

Websider med firma eller organisation som forfatter i litteraturliste 

NB 

Når websidens navn er det samme som organisationen bag kilden, noteres dette blot én 

gang. Brug hele det officielle navn, ikke forkortelser i daglig tale når kilden noteres.  

 

*Forkortelser kan anvendes i løbende tekst, uden for selve kildeangivelsen.   

 

Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund – forbundet for pædagoger og klubfolk. (4. 

december 2020). Kongres 2020: Fritidsområdet skal styrkes. https://bupl.dk/ 

 

 

Websider med firma eller organisation som forfatter i løbende tekst 

 

Direkte citat: 

 

”Fritidsområdet skal have et løft, blandt andet med minimumsnormeringer for de 6-9-årige. Det 

vedtog BUPL’s kongres at kæmpe for” (Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund – 

forbundet for pædagoger og klubfolk, 2020). 

 

Egen formulering:  

 

Fritidsområdet trænger til et løft, hvilket kommer til udtryk i oplæg til kongres fra *BUPL 

(Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund – forbundet for pædagoger og klubfolk, 2020). 

 

 

Webside med én forfatter i litteraturliste 

 

https://politiken.dk/indland/uddannelse/paedagogprisen/art8001158/Politikens-P%C3%A6dagogpris-For%C3%A6ldre-ved-hvad-gode-p%C3%A6dagoger-er-v%C3%A6rd.-G%C3%B8r-regeringen
https://politiken.dk/indland/uddannelse/paedagogprisen/art8001158/Politikens-P%C3%A6dagogpris-For%C3%A6ldre-ved-hvad-gode-p%C3%A6dagoger-er-v%C3%A6rd.-G%C3%B8r-regeringen
https://politiken.dk/indland/uddannelse/paedagogprisen/art8001158/Politikens-P%C3%A6dagogpris-For%C3%A6ldre-ved-hvad-gode-p%C3%A6dagoger-er-v%C3%A6rd.-G%C3%B8r-regeringen
https://bupl.dk/
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Lemke, K. (9. august 2020). Hvor heldig er jeg, at jeg har noget, der gør det så svært at sige 

farvel. Privat pædagogisk konsulent Karina Lemke. https://privat-paedagogisk-

konsulent.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral 

  

 

Webside med én forfatter i løbende tekst 

 

Forældre har svært ved at forlige sig med afleveringssituationer (Lemke, 2020).  

 

Lemke (2020) argumenterer for… 

 

 

Websider uden dato i litteraturliste 

 

Pædagogen.dk. (u.d.). Forskellige menneskesyn: Perspektiver fra Burrhus Frederic Skinner. 

https://www.paedagogen.dk/artikler/burrhus-frederic-skinner-16660/ 

 

 

Websider uden dato i løbende tekst 

 

Direkte citat:  

 

”Burrhus Frederic Skinner blev født i Susquehanna, Pennsylvania i 1904. Hans hjem var præget 

af varme og stabilitet” (Pædagogen.dk, u.d.). 

 

Egen formulering:  

 

Alle psykologer beskrives således som behaviorister (Pædagegen.dk, u.d.).  

  

 

Websider med hyppige opdateringer i litteraturliste  

NB. Ved henvisning til websider hvis indhold ofte opdateres, er det nødvendigt at notere 

hentedato, idet indholdet der henvises til kan forsvinde eller ændre sig hurtigt; eks. 

debatforum sider.  

 

Bemærk at der kan anvendes brugernavn såvel som rigtigt navn, alt efter hvad kilden 

angiver. Brugernavne skal altid gengives som de står skrevet. 

 

Bemærk markeringen i fed i citatet. Stave- eller tegnsætningsfejl skal gengives som de står.  

 

Glenndyrholm. (10. maj 2008). Har jeg forstået Luhmann korrekt??? Sociologiskforum.dk. 

Hentet 4. december 2020 fra https://www.sociologiskforum.dk/posts/har-jeg-forstaaet-luhmann-

korrekt-/1509 

  

 

https://privat-paedagogisk-konsulent.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral
https://privat-paedagogisk-konsulent.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral
https://www.paedagogen.dk/artikler/burrhus-frederic-skinner-16660/
https://www.sociologiskforum.dk/posts/har-jeg-forstaaet-luhmann-korrekt-/1509
https://www.sociologiskforum.dk/posts/har-jeg-forstaaet-luhmann-korrekt-/1509
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Websider med hyppige opdateringer i løbende tekst 

 

Direkte citat:  

 

”En skelsættende kode, der adskiller det enkelte system fra andre, og som afgør, hvad der 

kommunikeres om, og hvilken værdi det tillægges” (Glenndyrholm, 2008). 

 

Egen formulering:  

 

Den korrekte forståelse af Luhmann diskuteres på nettet (Glenndyrholm, 2008).  

   

 

 

Sociale medier 
 

Facebook / Twitter 

 

I litteraturliste 

Opslag eller tweet fra person:  

Efternavn, F. (26. november 2017). ”Fumleanden” er en ergonomisk træklodsfigur til stimulering 

af hyperaktivitet [Facebook statusopdatering]. Facebook. 

https://www.facebook.com/navn.efternavn 

Opslag tweet fra organisation eller virksomhed:  

Virksomhedsnavn. (26. november 2020). Næste version af vores produkt lanceres om en måned 

[Facebook statusopdatering]. Facebook. https://www.facebook.com/navn.efternavn 

 

 

I løbende tekst 

Opslag eller tweet fra person:  

Direkte citat:  

 

”En Fumleand kan skæres ud og slibes af de fleste SFO børn” (Efternavn, 2017). 

 

Ifølge Efternavn (2017) viser det sig at…  

 

Egen formulering:  
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Ifølge en facebook opdatering… (Efternavn, 2017). 

 

 

Opslag eller tweet fra organisation eller virksomhed (samme kildeopsætning i 

litteraturliste): 

 

Direkte citat: 

 

”Vores næste Smartboard hjælper pædagoger i arbejdet med børn ramt af ADHD” 

(Virksomhedsnavn, 2020). 

 

Egen formulering:  

 

Ifølge en facebook opdatering… (Virksomhedsnavn, 2020). 

 

 

 

TeacherTube / YouTube 

 

I litteraturliste 

NB. Ved citering fra YouTube, TeacherTube og andre brugerstyrede streaming tjenester, 

kan brugernavn angives hvis personnavn ikke forefindes. Der må ikke rettes for store og 

små bogstaver eller stavefejl, da dette er et navn.   

 

Den som uploader en video noteres som forfatteren, uanset om videoen er fremstillet af 

samme bruger eller person. Øvrige medvirkende kan krediteres efter behov.  

 

*Ved direkte citering i film eller YouTube film, noteres minuttallet for begyndelsen af 

citeringen, samme sted som et sidetal ellers noteres. 

 

destiny123. (17. november 2020). The Very Hungry Alligator [Video]. TeacherTube. 

https://www.teachertube.com/videos/the-very-hungry-alligator-503217 

  

  

I løbende tekst 

 

Direkte citat:  

 

”We have seven and here nine and one to three four five (…)” (destiny123, 2020, 03:18).* 

 

Egen formulering:  

  

Ifølge en video om matematik i børnehaven er det vigtigt at verbalisere hvad man underviser i  

(destiny123, 2020). 

  

https://www.teachertube.com/videos/the-very-hungry-alligator-503217
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TED Talk (videoer hentet fra ted.com)  

 

I litteraturliste 

 

Beckham, A. (September 2013). We’re all hiding something. Let’s find the courage to open up 

[Video]. TEDxBoulder. 

https://www.ted.com/talks/ash_beckham_we_re_all_hiding_something_let_s_find_the_courage_t

o_open_up 

 

 

I løbende tekst 

 

Direkte citat:  

 

”We know it’s hard but we need you out here no matter what your walls are made of” (Beckham, 

2013, 08:45). 

 

Egen formulering:  

 

I sin tale fortæller Beckham om svære samtaler blandt sårbare mennesker (Beckham, 2013).  

 

 

 

Screencast-O-Matic eller anden optaget forelæsning (webinar) 

 

I litteraturliste 

 

Rasmussen, E. B. (2020). Materialer med muligheder (1. del) [Webinar]. Professionshøjskolen 

Absalon. https://drive.google.com/file/d/1tLTvQVvSJG8ckOJ7lR2Vba__v-

uFefoP/view?usp=sharing 

 

 

I løbende tekst 

 

Direkte citat:  

 

”Vi skal som sagt bruge en fjer, de findes i alle mulige farver og størrelser” (Rasmussen, 2020, 

10:15). 

 

Egen formulering:  

 

https://www.ted.com/talks/ash_beckham_we_re_all_hiding_something_let_s_find_the_courage_to_open_up
https://www.ted.com/talks/ash_beckham_we_re_all_hiding_something_let_s_find_the_courage_to_open_up
https://drive.google.com/file/d/1tLTvQVvSJG8ckOJ7lR2Vba__v-uFefoP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tLTvQVvSJG8ckOJ7lR2Vba__v-uFefoP/view?usp=sharing
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Mange af de materialer vi har hjemme i stuerne, kan fint anvendes i pædagogiske aktiviteter 

(Rasmussen, 2020).  

 

 

 

Sang eller musiknummer 

 

I litteraturliste 

 

Bentzon, A. (1986). Mit Allerfarligste Sted [Sang]. Fra Bamses Billedbog. Danmarks Radio.  

 

 

I løbende tekst 

 

I sangen synger Bamse om, at han har ondt i maven (Bentzon, 1986).  

 

Bentzon (1986) skrev en af kendingsmelodierne til børneserien ”Bamses Billedbog”. 

 

 

 

Blog 

 

I litteraturliste 

NB såfremt et forfatternavn ikke forefindes, kan brugernavn anvendes. Brugernavne skal 

altid gengives nøjagtigt.  

 

Den stille pige. (22. oktober 2020). Fra praktik til pension. Den stille pige og Juniors verden – 

Aspergers i to generationer: Aspergers på godt og ondt. 

https://denstillepigeogjuniorsverdenblog.wordpress.com/ 

 

 

I løbende tekst 

 

Direkte citat: 

 

”Jeg var glad, da det endelig lykkedes at finde en praktik. Jeg var stolt, da jeg fik lavet et 

adgangskort til virksomheden, hvor jeg var i praktik” (Den stille pige, 2020). 

 

Egen formulering:  

 

Ifølge bloggen om aspergers igennem to generationer, kommer udlægninger til udtryk om livet 

med aspergers (Den stille pige, 2020).  

https://denstillepigeogjuniorsverdenblog.wordpress.com/
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Billeder og foto 

 

I litteraturliste 

NB. Fotografens eller websidens navn skrives som forfatter. Billeder med titel gengives som 

bogtitler med efterfølgende [Billede]. Billeder uden titel tilføjes en kort beskrivelse som 

følger: [Beskrivelse] hvor titlen ellers skulle indsættes.  

 

Potentialehuset. (2020). [Billede af voksen og børn på skovtur]. Potentialehuset. 

https://www.potentialehuset.dk/paedagogisk-dag/laereplanstemaer/ 

 

 

 

I løbende tekst 

 

På billedet ses en voksen gå tur i skoven med nogle børn (Potentialehuset, 2020).  

 

På billedet fra Potentialehuset (2020) ses en række børn gå tur i skoven med en voksen.  

 

 

 

Wiki 

 

Wikipedia kilder i litteraturliste 

NB kilder fra Wikipedia kan skrives af alle, (open source) derfor er URL og hentedato 

vigtigt at angive. Kildens troværdighed bør efterprøves med flere supplerende kilder.   

 

Rudolf Steiner. (16. september 2020). I Wikipedia. Hentet 4. december 2020 fra 

https://da.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Steiner 

 

 

Wikipedia kilder i løbende tekst 

 

Direkte citat:  

 

”Udover 20 bøger har R.S. offentliggjort en lang række skrifter og artikler og afholdt omkring 

5.900 foredrag i ind- og udland. Mange af disse er oversat til en række sprog – herunder dansk 

eller norsk” (”Rudolf Steiner”, 2020). 

https://www.potentialehuset.dk/paedagogisk-dag/laereplanstemaer/
https://da.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Steiner
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Egen formulering:  

 

Rudolf Steiner er kendt som faderen til antroposofien (”Rudolf Steiner”, 2020).  

 

 

Sekundære eller indirekte kilder 
 

NB: En forfatter, som omtales eller citeres i en anden forfatters værk er en sekundær eller indirekte kilde. 
Begge forfattere skal inddrages i kildeangivelsen efter årstal og med navn.  
 
Sekundære kilder er åbne for forfatterens fortolkning. Underbyg derfor disse kilder for at sikre deres 
validitet.  
  

Kilde med sekundær forfatter opstillet i litteraturliste (fra bog) 

 
Prieur, A. (2006). En teori om praksis. I Sestoft, C. & Prieur, A. (red.). Pierre Bourdieu: En introduktion (s. 
23-70). Hans Reitzels Forlag. 
 

 

I løbende tekst 

Hvis et originalt citat (af Bourdieu) er gengivet direkte (af Sestoft og Prieur): 
 
”… ægteskabet er ikke produktet af lydighed over for en ideel regel, men resultatet af en strategi, som 
ved at iværksætte dybt inderliggjorte principper for en bestemt tradition kan reproducere, mere 
ubevidst end bevidst, den ene eller den anden af de typiske løsninger, denne tradition nævner” 
(Bourdieu, 2002a:173, som citeret i Sestoft & Prieur, 2006, s. 63).  
 
NB: Forfatteren til det oprindelige citat (her Bourdieu) eller tekstuddrag nævnes med efternavn, samt 
årstal for originalværk – efterfulgt af forfatter(e) og årstal samt sidetal for den bog, som henviser til 
originalkilden med bindeteksten ’som citeret i’.  
 
Hvis en pointe (fra Bourdieu) er gengivet indirekte (af Sestoft og Prieur): 
 
Ifølge Bourdieu er ægteskabet et resultat af en strategi (Prieur, 2006, s. 63).  
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APA og dysleksi 
 

Visuel opbygning af de tre mest almindelige kilder 

 

Bog 

 

I litteraturliste 

 

Aagerup, L. (2015). Pædagogens undersøgelsesmetoder. Hans Reitzels Forlag. 

 

1 Forfatter 

2 År 

3 Titel 

4 Udgiver 

 

 

 

Kapitel i antologi 

 

I litteraturliste 

 

Damsgaard, B. H. (2017). Pædagogen og myndighed. I K. E. Petersen & T. Erlandsen (red.), 

Pædagogen som myndighedsperson: En grundbog (s. 129–140). Samfundslitteratur. 

 

1 Kapitlets forfatter 

2 År 

3 Kapitlets titel 

4 Antologiens forfattere 

5 Antologiens titel 

6 Sidetal 

7 Udgiver 

 

 

 

 

 

 

Artikel i tidsskrift 

 

I litteraturliste 
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Snorre Wilms Boysen, M., Falk Hansen, N. & Yamil, M. (2020). Pædagogiske ildsjæle og 

entreprenører: Et studie af entreprenørskab som et muligt rum for faglig fordybelse og 

specialisering inden for det pædagogiske felt. Forskning i Pædagogers Profession og 

Uddannelse, 4 (2), 32–48. https://tidsskrift.dk/FPPU/article/view/122500/169681 

1 Forfatter(e) 

2 År 

3 Artiklens titel 

4 Udgivende fagblad 

5 Nummer og sidetal 

6 Webadresse  

 

 

 

 

Litteratur 
 

 

American Psychological Association. (2019). Publication Manual of the American Psychological 

Association: The Official Guide to APA Style (7. udg.). American Psychological Association.  

Læreruddannelsens Skrivecenter. (2017). Guide til APA standard: om brug og anvendelse af kilder. 

Professionshøjskolen Absalon. https://biblioteket.pha.dk/sites/default/files/apa-

standard_laereruddannelsen_professionshoejskolen_absalon_2._udgave.pdf 

https://apastyle.apa.org/ 

https://www.scribbr.dk/apa-standard-kildehenvisninger/eksempler-apa-standard/rapport/ 

https://www.ucnbib.dk/sites/default/files/litteraturliste_og_referencer_apa_standard.pdf 

 

 

https://tidsskrift.dk/FPPU/article/view/122500/169681
https://biblioteket.pha.dk/sites/default/files/apa-standard_laereruddannelsen_professionshoejskolen_absalon_2._udgave.pdf
https://biblioteket.pha.dk/sites/default/files/apa-standard_laereruddannelsen_professionshoejskolen_absalon_2._udgave.pdf
https://apastyle.apa.org/
https://www.scribbr.dk/apa-standard-kildehenvisninger/eksempler-apa-standard/rapport/
https://www.ucnbib.dk/sites/default/files/litteraturliste_og_referencer_apa_standard.pdf

