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Indledning 
Denne vejlednings formål er at beskrive de standarder, der er for udarbejdelse af tekst-

henvisninger, citater, brug af fodnoter og litteraturliste i skriftlige opgaver på Socialrådgi-

veruddannelsen ved Professionshøjskolen Absalon. 

Vejledningen er baseret på American Psychological Association's (2010) publikation ma-

nual samt principper fra juridisk metode. 

Hovedformålet med referencesystemet er at skabe mulighed for identifikation og genfin-

ding af kilder mv., samt at forhindre snyd og plagiering. 
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Teksthenvisninger 
Ifølge American Psychological Association (2010) bør man hver gang, man refererer til 

andres teorier og værker angive i sin tekst, hvor man har den fremstillede viden fra. Man 

skal således altid kreditere de kilder, man anvender, ved at referere til dem.  

Udformningen af teksthenvisningerne skal hjælpe læseren til hurtigt at identificere forfat-

terens kilder i teksten, og til at kunne lokalisere kilderne via litteraturlisten. Det er derfor 

vigtigt, at alle de referencer man har henvist til i sin tekst også findes i litteraturlisten og 

vice versa (American Psychological Association, 2010, s. 174-179). 

Hvis henvisningen refererer til bestemte sider i et dokument, skal disse anføres (Ameri-

can Psychological Association, 2010, s. 171). 

Udformningen af teksthenvisninger skal følge APA standard, som beskrives nærmere i de 

nedenstående afsnit. Som vist i de følgende eksempler kan selve teksthenvisningen pla-

ceres forskellige steder i teksten. 

 
Ved én forfatter 
Når man refererer til et værk med én forfatter anføres forfatternavn sammen med udgi-

velsesår og oftest sidetal hver gang, der henvises til kilden. I det nedenstående gives en 

række eksempler på forskellige måder at henvise på: 

 

Eksempler: 

Healy (2009) beskriver en række forskellige dominerende diskurser… 

Et andet synspunkt (Healy, 2009) repræsenterer en .... 

Der findes flere forskellige dominerende diskurser indenfor socialområdet (Healy, 2009, 

s. 37). 

 

 

Sådan sættes referencen ind i litteraturlisten: 

Healy, K. (2009). Socialt arbejde i Teori og Kontekst – En grundbog. København. Akade-

misk Forlag. 

 
Ved to forfattere 
Når man refererer til et værk med to forfattere anføres begge forfatteres efternavne med 

udgivelsesår og oftest sidetal hver gang, der henvises til kilden. 

 

Eksempel: 

I det kvalitative forskningsinterview er det interviewpersonernes livsverden, der er i fo-

kus (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 17). 

 

Bemærk: Ved 2 forfattere indsættes et & i referencen mellem forfatternes navne. 
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Sådan sættes referencen ind i litteraturlisten: 

Kvale, S., & Brinkmann, S. (2009). Interview: Introduktion til et håndværk (2. udg.). Kø-

benhavn: Hans Reitzels Forlag. 

 
Ved tre til fem forfattere 
Er værket skrevet af tre til fem forfattere, skal alle forfatterne anføres i teksten, første 

gang referencen forekommer. Herefter refereres til 1. forfatter, efterfulgt af et al. 

 

Eksempel på første gang referencen forekommer: 

Hagen, Herbert, Jamtvedt & Mead (2008) omtaler...       

 

Eksempler på de efterfølgende gange referencen forekommer: 

…(Hagen et al., 2008). 

 

Sådan sættes referencen med tre til fem forfattere ind i litteraturlisten: 

Hagen, K. B., Herbert, R., Jamtvedt, G., & Mead, J. (2008). Evidensbaseret praksis. Kø-

benhavn: Munksgaard Danmark. 

 
Ved seks eller flere forfattere 
Hvis man refererer til et dokument, hvor der er seks eller flere forfattere skrives først-

nævnte forfatter efterfulgt af et al. i teksten (første gang og de efterfølgende gange kil-

den anvendes). 

 

Eksempel: 

Ifølge Williams et al. (2009) opstår der… 

 

Sådan sættes referencen ind i litteraturlisten: 

I litteraturlisten skrives alle forfatterne, men bemærk at ved otte eller flere forfattere, 

noteres de første seks forfattere efterfulgt af … og navnet på den sidste forfatter. 
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Flere værker af samme forfattere udgivet samme år 
Hvis man refererer til flere værker af samme forfatter udgivet samme år, nummereres 

referencerne med a, b, c… 

 

Eksempel: 

Eide og Eide (2007a) fokuserer på kommunikation og kommunikationsfærdigheder set i 

forhold til sygeplejefaget og andre sundhedsfag. 

… som kommunikationsmodellerne er karakteriseret ved (Eide & Eide, 2007b). 

 

Sådan sættes referencerne ind i litteraturlisten: 

Husk også at nummerere referencerne med a, b, c… i litteraturlisten – derudover refere-

res ud fra samme principper som ved øvrige kilder. 

 

Flere kilder til at underbygge samme afsnit 
Refererer man til flere kilder for at underbygge samme afsnit sættes kilderne i samme 

parentes og adskilles med et semikolon 

 

Eksempel: 

Den hermeneutiske cirkel er et begreb, der bruges til at beskrive forholdet mellem del og 

helhed (Gilje & Grimen, 2002; Pahuus, 1995). 

 

Sådan sættes referencerne ind i litteraturlisten: 

Der refereres ud fra samme principper som ved øvrige kilder. 

 
Teksthenvisning til bidrag eller kapitel fra en antologi 
Hvis man henviser til et specifikt bidrag eller kapitel fra en antologi, fx en lærebog af 

flere forfattere, angives den forfatter i teksthenvisningen, som har skrevet bidraget/ka-

pitlet. 

 

Eksempel: 

Hansen (2011) beskriver socialpolitik i relation til socialt arbejde. 

 

Sådan sættes referencerne ind i litteraturlisten: 

Hansen, K. (2011). Socialpolitik og fordeling. I Møller, I. H. & Larsen, J. E. (2011). Soci-

alpolitik (3. udg.). København. Hans Reitzels Forlag.  
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Teksthenvisning til en forfatter, der nævnes i en anden forfatters 
udgivelse 
Hvis man henviser til en forfatter, der nævnes i en anden forfatters udgave, skal der 

henvises til begge udgivelser. 

 

Eksempel: 

Thomas teoremet defineres således: ”Når mennesker definerer en situation som virkelig, 

så er den virkelig i sine konsekvenser” (Thomas, 1928 i Hutchinson og Oltedal, 2006, s. 

91) 

 

OBS. i litteraturlisten er det kun den anvendte udgivelse, der skal angives. Dvs. i dette 

tilfælde Hutchinson og Oltedal 2006. 



 Professionshøjskolen Absalon / Vejledende retningslinjer for anvendelse af noter, citater og bilag samt udarbejdelse af litteraturfortegnelse i forbindelse med opgaveskrivning 

/ APA standard 

9 / 22 

Teksthenvisning til juridiske kilder 
Ved anvendelse af juridiske kilder skal henvisningen være direkte i teksten - og ikke i en 

parentes som i APA standard. Dette skyldes, at kilderne anvendes mere praksisorienteret 

i eksempelvis afgørelser og journalnotater som led i notatpligten og forvaltningslovens 

begrundelseskrav. 

Lovgivning 
Når der henvises til lovgivning i opgaver, skal lovens officielle navn nævnes første gang 

den anvendes. Skriv gerne en forkortelse i parentes efter navnet, hvis du skal henvise til 

samme lov igen i samme opgave. 

Eksempel: 

Tue Jensen har søgt om dækning af nødvendige merudgifter efter lov om social service 

(SEL) § 100. 

Herefter kan henvisninger til samme lov i samme opgave laves med forkortelsen for lo-

ven.  

Eksempel: 

Der er truffet afgørelse om at starte en børnefaglige undersøgelse efter SEL § 50, stk. 

1. 

 

HUSK: Der skal være en præcis henvisning til paragraf, stykke og nummer/litra. 

OBS: I litteraturlisten skal lovens officielle navn nævnes samt lovens nummer og dato og 

hvornår den senest er ændret. Se nedenfor under ”litteraturliste i jura”. 

Bekendtgørelse 
Ved henvisninger til bekendtgørelser henvises til paragraffen efterfulgt af bekendtgørel-

sens nummer. 

Eksempel: 

Forældre til anbragte børn kan opnå hel eller delvis fritagelse for betaling, jf. § 7 i bkg. 

nr. 712 af 19.6.13. 

 

HUSK: Der skal være en præcis henvisning til paragraf, stykke og nummer/litra. 

OBS: I litteraturlisten skal bekendtgørelsens officielle navn nævnes samt bekendtgørel-

sens nummer og dato og hvornår den senest er ændret. Se nedenfor under ”litteraturli-

ste i jura”. 

Ankestyrelsens principafgørelser 
Når der henvises til Ankestyrelsens principafgørelser skal det gøres på følgende måde: 

Ifølge Ankestyrelsens principafgørelse 158-12 kan kommunen, hvis opholdet har et 

udpræget behandlingsmæssigt sigte, vælge at meddele hel eller delvis fritagelse for 

egenbetaling. 
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Vejledninger 
Ved henvisninger til vejledninger anvendes vejledningens nummer efterfulgt af punkt. 

Ifølge vejl. nr. 9007 af 07.01.14, punkt 168, betyder det, at barnet forsørges i hjem-

met, at det skal bo hos forældrene eller andre pårørende. Dette skal ses i modsætning 

til, at barnet ved medvirken af sociale myndigheder har ophold uden for hjemmet. Et 

barn, der er indlagt på sygehus, er på aflastning eller midlertidigt - som et led i almin-

delig skolegang - går på kost- eller efterskole, har ophold i eget hjem 

 

OBS: I litteraturlisten skal vejledningens officielle navn nævnes samt nummer og dato og 

hvornår den senest er ændret. Se nedenfor under ”litteraturliste i jura”. 

Juridiske kilder i litteraturlisten 
Når juridiske kilder sættes ind i litteraturlisten skelnes der mellem de forskellige typer af 

kilder. 

Lovgivning 
I litteraturlisten skal lovens officielle navn nævnes samt lovens nummer og dato og hvor-

når den senest er ændret. 

En henvisning til anvendt lovgivning skal se således ud: 

Eksempel med en lov hvis der ikke har været ændret: 

Lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i 

forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne op-

lysninger (databeskyttelsesloven), jf. lov nr. 502 af 23.05.2018. 

 

Eksempel med lov, hvis der efterfølgende har været ændring. 

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., jf. lov nr. 

1482 af 23.12.2014, som senest ændret ved lov nr. 174 af 27.02.2019. 

 

Eksempel med en lov, hvis der efterfølgende har været udstedt lovbekendtgørelse og 

ændring: 

Lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 102 af 29. januar 2018 som senest 

ændret ved lov nr. 707 af 8. juni 2018. 

 

Bekendtgørelser 
I litteraturlisten skal bekendtgørelsens officielle navn nævnes samt nummer og dato og 

hvornår den senest er ændret. 

En henvisning til anvendt bekendtgørelse skal se således ud: 

Eksempel med bekendtgørelse hvis der ikke har været ændret: 

Bekendtgørelse om nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse, jf. bkg. nr. 

1248 af 13.11.2017. 
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Eksempel med bekendtgørelse hvis der efterfølgende har været ændret: 

Bekendtgørelse om andre aktører, jf. bkg. nr. 1561 af 23,12.2014, som senest ændret 

ved bkg. nr. 1301 af 09.11.2016. 

 

Ankestyrelsens principafgørelser 
 
En henvisning til Ankestyrelsens principafgørelser skal se således ud: 

Ankestyrelsens principafgørelse 158-12. 

 

Vejledninger 
I litteraturlisten skal vejledningens officielle navn nævnes samt nummer og dato og hvor-

når den senest er ændret. 

En henvisning til anvendt vejledning skal se således ud: 

Eksempel med vejledning hvis der ikke har været ændret: 

Vejledning om nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse, jf. vejl. 10280 af 

14.12.2017. 

 

Eksempel med vejledning hvis der efterfølgende har været ændret: 

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier, jf. vejl. nr. 9007 af 

07.01.2014, som senest ændret ved vejl. nr. 9142 af 26.02.2019. 
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Teksthenvisning til websider, elektroniske do-
kumenter osv. 
Når man i sin tekst henviser til websider eller andre elektroniske dokumenter, refererer 

man til ophavet af websiden ligesom ved andre typer af publikationer. Ofte vil sidetalsan-

givelse mangle.  

 

Eksempel: 

Socialministeriet definerer udsatte voksne som mennesker over 18 år, der har sociale 

problemer (Social- og Indenrigsministeriet, 2015). 

Jesper Juul diskuterer, om der er tale om symptombehandling eller reel problemløsning 

(Juul, 2015). 

 

Sådan sættes referencerne ind i litteraturlisten: 

Social- og Indenrigsministeriet (u.å.): Om arbejdsområdet. Lokaliseret den 11. septem-

ber 2015 på: http://sim.dk/arbejdsomraader/udsatte-voksne.aspx 

Juul, Jesper (27. februar 2015). Vores arme er for korte og vores normer for selvfede. 

Lokaliseret den 11. september 2015 på: http://www.information.dk/525732  

 

Websiden angives desuden i litteraturlisten med den specifikke URL/webadresse. 

 
Omtale af websites i teksten 
Hvis man i sin tekst overordnet omtaler en hel webside, kan man nøjes med at skrive 

websidens adresse i en parentes i teksten, og undlade at notere referencen i litteraturli-

sten. 

 

Eksempel: 

På Socialstyrelsens hjemmeside, kan man finde viden om det sociale område (http://so-

cialstyrelsen.dk/)  

http://sim.dk/arbejdsomraader/udsatte-voksne.aspx
http://www.information.dk/525732
http://socialstyrelsen.dk/
http://socialstyrelsen.dk/
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Kildehenvisning til mundtlige oplæg mv. 
Der kan ikke henvises til mundtlige oplæg, fx ved konferencer og i forbindelse med un-

dervisning, da det ikke er en veldokumenteret kilde. 

Anvend i stedet de skriftlige kilder eller andre dokumenterede kilder, som fx de bøger og 

forskningsrapporter, som oplægget bygger på.  
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Direkte citater 
Ved direkte citater skal sidetallet på kilden altid angives. Hvis citatet indeholder mindre 

end 40 ord, skal det inkorporeres direkte i teksten. Omslut citatet med anførselstegn "". 

Kilden refereres i parentes umiddelbart efter citatet. Afslut med et punktum efter paren-

tesen. 

 

Eksempel: 

Karen Healy lægger vægt på at ”socialarbejdere er styret af formålet med deres praksis, 

og formålet varierer betragteligt alt efter institutionel kontekst og praksissituation” 

(Healy, 2009, s. 17). 

 

Ved længere citater på mere end 40 ord laves linjeskift og indrykning (fra venstre) i tek-

sten. Anførselstegn udelades. Kilden placeres efter citatets punktum i en parentes. 

 

Eksempel: 

Her er et eksempel på, hvordan socialarbejderen kan arbejde med rollespil: 

 Hvis George for eksempel aldrig tidligere har taget kontakt til en offentlig 

 myndighed af denne art, kan vi lave et rollespil, hvor han kontakter den lokale  

    hjemmehjælp. Socialarbejderen kan opfordre brugeren til at forudse mulig  

    forhindringer for en vellykket opgaveløsning og diskutere strategier for  

    overvindelse af disse problemer. (Healy, 2009, s. 167) 

 

 

Hvis man vælger at henvise til forfatterne, inden man citerer, er det i så fald kun nød-

vendigt at henvise til sidetallet i parentesen efter citatet: 

 

Eksempel: 

Karen Healy (2009) nævner følgende eksempel: 

 Hvis George for eksempel aldrig tidligere har taget kontakt til en offentlig 

 myndighed af denne art, kan vi lave et rollespil, hvor han kontakter den lo-

 kale hjemmehjælp. Socialarbejderen kan opfordre brugeren til at forudse 

 mulig forhindringer for en vellykket opgaveløsning og diskutere strategier   

    for overvindelse af disse problemer. (s. 167) 
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Hvis man vælger at forkorte et citat, kan det gøres ved angivelse med prikker. 

 

Eksempel: 

Her er et eksempel på, hvordan socialarbejderen kan arbejde med rollespil: 

 Hvis George for eksempel aldrig tidligere har taget kontakt til en offentlig 

 myndighed af denne art, kan vi lave et rollespil... Socialarbejderen kan op  

    fordre brugeren til at forudse mulig forhindringer for en vellykket opgave  

    løsning og diskutere strategier for overvindelse af disse problemer. (Healy, 

 2009, s. 167) 
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Opstilling af litteraturliste 
Den litteratur, man har refereret til i sin tekst, skal stå til sidst i opgaven i en samlet lit-

teraturliste. Litteraturlisten skal udformes efter Navne-år metoden. Dette betyder, at lit-

teraturlisten opstilles alfabetisk efter forfatterens efternavn efterfulgt af forfatterens for-

navns initialer: Efternavn, Fornavns initialer.  

 
Bøger 
Bøger noteres efter følgende standard: 

Efternavn, Fornavns initialer. (år). Titel: Undertitel (udgave). Udgivelsessted: Forlag. 

 

Eksempler: 

Ansbøl, R. (2014). Økonomisk styring i kommunerne. København. Samfundslitteratur. 

Kvale, S., & Brinkmann, S. (2009). Interview: Introduktion til et håndværk (2. udg.). Kø-

benhavn: Hans Reitzels Forlag. 

Hagen, K. B., Herbert, R., Jamtvedt, G., & Mead, J. (2008). Evidensbaseret praksis. Kø-

benhavn: Munksgaard Danmark. 

 

Udgave anføres i parentes, med mindre det drejer sig om 1. udgave, her anføres det 

ikke. 

 
Bidrag fra en antologi/ kapitler fra bøger 
Bidrag fra en antologi/kapitler fra bøger noteres efter følgende standard: 

Bidragets forfatterefternavn, Fornavns initialer. (år). Bidragets titel: Undertitel. I: Antolo-

giens forfatter eller redaktør, Antologiens titel (evt. udgave, bidragets sidetal). Udgivel-

sessted: Forlag. 

 

Eksempel: 

Hansen, K. (2011). Socialpolitik og fordeling. I Møller, I. H. & Larsen, J. E. (2011). Soci-

alpolitik (3. udg.). København. Hans Reitzels Forlag.  

 

Bemærk at det er antologiens (bogens) titel, der sættes i kursiv. 

 
Tidsskriftsartikler 
Tidsskriftsartikler noteres på følgende vis. Bemærk at det er tidsskriftets navn, der skal i 

kursiv. Husk desuden at skrive tidsskriftets navn ud med nummer, årgang og sidetal. 

 

Eksempel: 

Andersen, M.L. (2015). Empowerment på beskæftigelsesområdet – et mulighedsrum. 

Uden for nummer. Nr. 30, 16. årgang, 14-23. 
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Opgaver 
Opgaver noteres ligesom bøger, men angiv i litteraturlisten (sidst i referencen/noterin-

gen), hvilken type opgave det er. 

 

Eksempel: 

Lysen, N. (2010). Tidens usynlige magt - En undersøgelse af tidsforståelsers betydning 

for det sociale arbejdes praksis. København: Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde, Aal-

borg Universitet. Speciale. 

 
Online dokumenter og websider 
Online dokumenter og websider noteres efter følgende standard: 

Ophav. (år/seneste opdatering). Titel (udgave). Lokaliseret [besøgsdato] på: URL 

 

Eksempler: 

Holten, N. (2008, 20. februar). Etik. Lokaliseret d. 23. november 2009 på: http://fy-

sio.dk/fafo/Etik/  

Sundhedsstyrelsen (u.å.). MTV om ondt i ryggen. Lokaliseret d. 23. november 2009 på: 

http://www.sst.dk/Planlaegning%20og%20kvalitet/Medicinsk%20Teknologivurde-

ring%20MTV/Nationale%20MTVer/NATIONAL_Projekt_ryg.aspx 

 

Elementerne i ovenstående standard for notering af websider og elektroniske dokumen-

ter er obligatoriske, hvis de er til stede i dokumentet.  

(u.å) refererer til, at der på websiden ikke er tilgængelig information om sidens udgivel-

sesår eller seneste opdatering. 

 
DVD'er og videoer 
DVD'er og videoer noteres som vist i nedenstående: 

Forfatter. (år). Titel [beskrivelse]. Udgivelsessted: Forlag.  

Husk at angive materialetype i beskrivelsen. 

 

Eksempel: 

Scales, R. A. (2004). Aqua-Gym [DVD]. Herlev: Ruth Anker Scales Svømmeskole. 

 

 

 

http://fysio.dk/fafo/Etik/
http://fysio.dk/fafo/Etik/
http://www.sst.dk/Planlaegning%20og%20kvalitet/Medicinsk%20Teknologivurdering%20MTV/Nationale%20MTVer/NATIONAL_Projekt_ryg.aspx
http://www.sst.dk/Planlaegning%20og%20kvalitet/Medicinsk%20Teknologivurdering%20MTV/Nationale%20MTVer/NATIONAL_Projekt_ryg.aspx
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Eksempel på litteraturliste 
 

Gilje, N., & Grimen, H. (2002). Samfundsvidenskabernes forudsætninger. København: 

Hans Reitzels Forlag. 

Hagen, K. B., Herbert, R., Jamtvedt, G., & Mead, J. (2008). Evidensbaseret praksis. Kø-

benhavn: Munksgaard Danmark. 

Hansen, K. (2011). Socialpolitik og fordeling. I Møller, I. H. & Larsen, J. E. (2011). Soci-

alpolitik (3. udg.). København. Hans Reitzels Forlag.  

Juul, Jesper (27. februar 2015). Vores arme er for korte og vores normer for selvfede. 

Lokaliseret den 11. september 2015 på: http://www.information.dk/525732  

Lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i for-

bindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysnin-

ger (databeskyttelsesloven), jf. lov nr. 502 af 23.05.2018. 

http://www.information.dk/525732
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Fodnoter 
Fodnoter bruges kun til korte nødvendige forklaringer og kommentarer, som du ikke kan 

få indflettet i den løbende tekst.  

 

Eksempel på fodnote i teksten: 

Jeg opererer derfor med en tom ontologi1 i min undersøgelse. 

_________________________________________ 

1 Ontologien er viden om væren, forstået som hvad det værende er og hvilken viden, 

man kan have om det værende. 
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Bilag 
Bilagene skal forsynes med overskrift, nummer eller bogstav og evt. forklarende tekst. 

De samles efter opgaven i et bilagsafsnit.  

Bilagsafsnit skal være ordnede og lette at finde rundt i med en bilagsoversigt, enten lige 
før bilagene eller/og i indholdsfortegnelsen.  

Hvis man har mange bilag, skal de forsynes med fortløbende sidetal.  

Der skal i den løbende tekst være præcise henvisninger til bilagsnummer og sidetal.  

Medtag ikke bilag, som ikke er nævnt i selve opgaven. 
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Ibid 
Man kan ikke benytte ibid i forbindelse med kildehenvisning, da ibid ikke er en del af APA 
standard.  
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Litteraturliste til denne vejledning 
American Psychological Association. (2010). Publication manual of the American Psycho-

logical Association (6th ed.). Washington DC: American Psychological Association. 

Metropol (2009). Vejledning til brug af APA referencesystem. København. Lokaliseret den 

14. december 2017 på: http://studypedia.au.dk/fileadmin/user_upload/Vejledning_Pro-

fessionshoejskolen_metropol.pdf  

Yderlig information om APA referencesystemet: American Psychological Association 

(2009). APA Style. Lokaliseret den 11. september 2015 på: http://apastyle.apa.org/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://studypedia.au.dk/fileadmin/user_upload/Vejledning_Professionshoejskolen_metropol.pdf
http://studypedia.au.dk/fileadmin/user_upload/Vejledning_Professionshoejskolen_metropol.pdf
http://apastyle.apa.org/
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