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Sådan laver du en litteraturliste 
 
Du skal følge vejledningen nedenfor helt præcist, dvs. bruge komma, kolon, punktum, kursiv, anførselstegn etc., 
præcist som angivet.  
 
Overordnet set 

• Listen skal indeholde al den litteratur, som du har henvist til i din opgave. 

• Listen skal sorteres alfabetisk efter forfatterens efternavn. 

• Listen skal placeres på en selvstændig side efter opgavens konklusion. 

• Ved mere end to forfattere bruges ”mfl.”. 

• Bogtitler og navne på tidsskrifter skal i kursiv. 

• Artikler og kapitler fra bøger med en redaktør (fx antologier) skal i ”anførselstegn”. 
 

Bøger 
 

Bog med én forfatter 
Efternavn, fornavn og evt. mellemnavn (udgivelsesår): Bogens titel. Forlag 

Ohrt, Thomas (2001): De store opdagelser. Systime 

 

Bog med to forfattere 

Efternavn, fornavn og evt. mellemnavn på forfatter 1 og for- og efternavn på forfatter 2 (udgivelsesår): Bogens 
titel. Forlag 

Ebbesen, Grete Ridder og Morten Brydensholt (2018): Lærebog i matematik A1 stx. Systime 

 

Bog med flere end to forfattere 
Efternavn, fornavn og evt. mellemnavn på forfatter 1 m.fl. (udgivelsesår): Bogens titel. Forlag 

Henriksen, Kristoffer m.fl. (2007): Gyldendals idrætspsykologi. Gyldendal Uddannelse 

 

Bog med en redaktør (fx antologi) 
a. Henvisning til hele bogen 

Efternavn, fornavn og evt. mellemnavn (red.) (udgivelsesår): Bogens titel. Forlag 
b. Henvisning til kapitel i bogen 

Efternavn, fornavn og evt. mellemnavn på artiklens forfatter (artiklens/kapitlets udgivelsesår): 
”Artiklens/kapitlets titel” (sidetal for artikel/kapitel). I Redaktørens for- og efternavn (red) (årstal for 
bogens udgivelse) Bogens titel. Forlag 

a. Eriksen, Tine Rønlev (red.) (2016): Case Reopened – An Anthology of Crime Fiction. Lindhardt og 
Ringhof Uddannelse 

b. Child, Lee (2009): ”Guy walks into a bar”. I Tine Rønlev Eriksen (red.) (2016): Case Reopened – An 
Anthology of Crime Fiction (s. 23-32). Lindhardt og Ringhof Uddannelse 
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I-bøger 
Efternavn, fornavn og evt. mellemnavn (udgivelsesår): Bogens titel. Link til i-bogen 

Sørensen, Erling (2016): Genrefilm og filmgenrer. https://genrefilmogfilmgenrer.systime.dk/ 

 

I-bog med to forfattere 
Efternavn, fornavn og evt. mellemnavn på forfatter 1 og for- og efternavn på forfatter 2 (udgivelsesår): Bogens 
titel. Link til i-bogen 

Rangvid, Mads og Mimi Sørensen (2020): Perspektiver i dansk. https://perspektiver.ibog.dansklf.dk 

 

I-bog med flere end to forfattere 
Efternavn, fornavn og evt. mellemnavn på forfatter 1 m.fl. (udgivelsesår): Bogens titel. Link til i-bogen. 

Jesper Franch m.fl. (2020): Idræt B-idrætsteori. https://idraet-b.systime.dk 

 
Opslagsværker 
 

Leksikon-opslag (i bogform) 
Efternavn, fornavn og evt. mellemnavn på opslagets forfatter (udgivelsesår): ”Opslagets titel” I redaktørens for- 
og efternavn (red.) (udgivelsesår): Bogens titel. Forlag 

Kragh, Helge (2000): ”Renæssancen - Naturvidenskab”. I Jørn Lund (red.) (2003): Den store danske 
encyklopædi. Danmarks Nationalleksikon A/S 

 

Web-opslag (hvis forfatter til opslaget er angivet) 
Efternavn, fornavn og evt. mellemnavn på opslagets forfatter (udgivelsesår): ”Opslagets titel” (dato for, hvornår 
siden er besøgt) link til opslaget 

Kragh, Helge (2009): ”Renæssancen - Naturvidenskab”. (Siden er besøgt d. 1. november 2020). 
https://denstoredanske.lex.dk/ren%C3%A6ssancen_-_naturvidenskab 

 

Web-opslag (hvis der ikke er angivet en forfatter) 
Websidens navn (udgivelsesår): ”Opslagets titel” (dato for, hvornår siden er besøgt) link til opslaget 

Wikipedia (u.å.): ”Renæssancen” (Siden er besøgt d. 1. november 2020) 
https://da.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A6ssancen 

 
 
 
 
 
 
 



 

  Side 3 af 5 

Artikler 
 

Avisartikel, (fra trykt avis) 
Efternavn, fornavn og evt. mellemnavn på artiklens forfatter (udgivelsesdato): ”Artiklens titel” Avisens navn, s. Z-
Z 

Gjerding, Maria Reumert (2020, 8. marts): ”Der er brug for en jordreform”. Politiken, Debat, s. 4 

 

Avisartikler (elektronisk udgave) 
Efternavn, fornavn og evt. mellemnavn på artiklens forfatter (udgivelsesdato): ”Artiklens titel” Avisens navn, 
(dato for, hvornår siden er besøgt) link til opslaget 

Bredsdorff, Magnus (7. september, 2020): ”Elbil-kommission skuffer de grønne: Efterlader os langt fra 
klimamål”. Politiken (siden er besøgt d. 1. november 2020). https://politiken.dk/klima/art7915164/Efterlader-os-
langt-fra-klimam%C3%A5l 

 

Tidsskriftartikel 
Efternavn, fornavn og evt. mellemnavn på artiklens forfatter (udgivelsesdato): ”Tidsskriftartiklens titel” 
Tidsskriftets navn, X. årg., nr. Y, s. Z-Z  

Yilmaz, Ferruh (1999): ”Konstruktionen af de etniske minoriteter: Eliten, medierne og ”etnificeringen” af den 
danske debat”. I Politica, 31. årg. nr. 2, s. 177-191 

 

Internetartikel (hvis forfatter til opslaget er angivet) 
Efternavn, fornavn og evt. mellemnavn på artiklens forfatter (udgivelsesdato): Artiklens titel (dato for, hvornår 
siden er besøgt) link til opslaget 

Toft, Ditte (2016): Flere danske poster i international idrætspolitik (siden er besøgt d. 1. november 2020) 
https://www.idan.dk/nyhedsoversigt/nyheder/2016/a769_flere-danske-poster-i-international-idraetspolitik/ 

 

Internetartikel (hvis der ikke er angivet en forfatter) 
Websidens navn (udgivelsesdato): ”Artiklens titel” (dato for, hvornår siden er besøgt) link til opslaget 

Danske Gymnasieelevers Sammenslutning (2019): ”12+ løser ikke problemer med karakterpres” (siden er 
besøgt d. 1. november 2020) https://www.gymnasieelever.dk/nyheder/2019/4/12/12-lser-ikke-problemer-med-
karakterpres 
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Lyd- og billedmedier 
 

Film og dokumentar 
Efternavn, fornavn og evt. mellemnavn på filmens instruktør (udgivelsesdato): Filmens titel. Filmselskab 

Ross, Matt (2014): Captain Fantastic. Electric City Entertainment 

 

Ted-talk, youtubeklip mm. 
Efternavn, fornavn og evt. mellemnavn på filmens instruktør (udgivelsesdato): Produktionens titel (dato for, 
hvornår siden er besøgt) link til klippet 

Jones II, Paul Tudor (2015): Why we need to rethink capitalism (siden er besøgt d. 1. november 2020) 
https://www.ted.com/talks/paul_tudor_jones_ii_why_we_need_to_rethink_capitalism/up-next 

 

Podcast 
Efternavn, fornavn og evt. mellemnavn på filmens instruktør eller websidens navn (udgivelsesdato): 
”Produktionens titel” Podcast-seriens navn (dato for, hvornår siden er besøgt) link til podcasten 

Videnskab.dk: (2020): ”Placebo: Sådan aktiverer lægen hjernens eget ’apotek’”. I Brainstorm (siden er besøgt d. 
1. november, 2020) https://videnskab.dk/podcast 

 
For de brugte eksempler vil litteraturlisten få følgende udseende 
 

Bredsdorff, Magnus (2020, 7. september): ”Elbil-kommission skuffer de grønne: Efterlader os langt fra 
klimamål”. Politiken (siden er besøgt d. 1. november 2020). https://politiken.dk/klima/art7915164/Efterlader-os-
langt-fra-klimam%C3%A5l 
 
Child, Lee (2009): ”Guy walks into a bar”. I Tine Rønlev Eriksen (red.) (2016): Case Reopened – An Anthology of 
Crime Fiction (s. 23-32). Lindhardt og Ringhof Uddannelse 
 
Danske Gymnasieelevers Sammenslutning (2019): ”12+ løser ikke problemer med karakterpres” (siden er 
besøgt d. 1. november 2020) https://www.gymnasieelever.dk/nyheder/2019/4/12/12-lser-ikke-problemer-med-
karakterpres 
 
Ebbesen, Grete Ridder og Morten Brydensholt (2018): Lærebog i matematik A1 stx. Systime 
 
Eriksen, Tine Rønlev (red.) (2016): Case Reopened – An Anthology of Crime Fiction. Lindhardt og Ringhof 
Uddannelse 
 
Gjerding, Maria Reumert (2020, 8. marts): ”Der er brug for en jordreform”. Politiken, Debat, s. 4 
 
Henriksen, Kristoffer m.fl. (2007): Gyldendals idrætspsykologi. Gyldendal Uddannelse 
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Jones II, Paul Tudor (2015): Why we need to rethink capitalism (siden er besøgt d. 1. november 2020) 
https://www.ted.com/talks/paul_tudor_jones_ii_why_we_need_to_rethink_capitalism/up-next 
 
Kragh, Helge (2009): ”Renæssancen - Naturvidenskab”. (Siden er besøgt d. 1. november 2020). 
https://denstoredanske.lex.dk/ren%C3%A6ssancen_-_naturvidenskab 
 
Kragh, Helge (2000): ”Renæssancen - Naturvidenskab”. I Jørn Lund (red.) (2003): Den store danske 
encyklopædi. Danmarks Nationalleksikon A/S 
 
Nedergaard, Peter (2015): Kina – politik, økonomi og samfund (2. udgave). Systime 
 
Ohrt, Thomas (2001): De store opdagelser. Systime 
 
Ross, Matt (2014): Captain Fantastic. Electric City Entertainment 
 
Sørensen, Erling (2016): Genrefilm og filmgenrer. https://genrefilmogfilmgenrer.systime.dk/ 
 
Toft, Ditte (2016): ”Flere danske poster i international idrætspolitik” (siden er besøgt d. 1. november 2020) 
https://www.idan.dk/nyhedsoversigt/nyheder/2016/a769_flere-danske-poster-i-international-idraetspolitik/ 
 
Videnskab.dk: (2020): ”Placebo: Sådan aktiverer lægen hjernens eget ’apotek’”. I Brainstorm (siden er besøgt d. 
1. november, 2020) https://videnskab.dk/podcast 
 
Wikipedia (u.å.): ”Renæssancen” (Siden er besøgt d. 1. november 2020) 
https://da.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A6ssancen 
 
Yilmaz, Ferruh (1999): ”Konstruktionen af de etniske minoriteter: Eliten, medierne og ”etnificeringen” af den 
danske debat”. I Politica, 31. årg. nr. 2, s. 177-191 

 


