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1. Indledning 
 

Retningslinjerne gælder for alle skriftlige opgaver udarbejdet af studerende på 3K-uddannelsen, UC 
Diakonissestiftelsen både i praktik og i teoretiske uddannelsesperioder. 

Hensigten med retningslinjerne er at skabe ensrettede rammer for skriftlige opgaver. 

I retningslinjerne anvendes ’opgaver’ som en fælles betegnelse for skriftligt arbejde, udfærdiget af den 
studerende i uddannelsen.  

Disse tekniske retningslinjer følger Harvard-formatet – Anglia Ruskin University. 

Ud over at leve op til de tekniske retningslinjer, skal studerende følge de ’juridiske retningslinjer’, som 
beskrevet i dokumentet ’Juridiske retningslinjer for indsamling af persondata til brug i opgaver og projekter’. 
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2. Generelle krav 
 

Opgaven skal være læsevenlig, systematisk opbygget og udformet i et forståeligt sprog, som er i 
overensstemmelse med Dansk Sprognævns gældende officielle retningslinjer for dansk retskrivning. Den 
anvendte fagterminologi skal være præcis og konsekvent. 

Det er tilladt at anvende anbefalede forkortelser jf. dansk Sprognævn. Andre forkortelser, præsenteres første 
gang, de anvendes fx professionsbacheloruddannelsen i Kristendom, Kultur og Kommunikation (3 K). 

Opgaven udarbejdes som udgangspunkt på dansk. Norske- og svenske studerende kan udarbejde opgaven på 
deres modersmål. Hvor forholdene gør det muligt, kan institutionen tillade en eksaminand, der ønsker det, at 
aflægge prøven på fremmedsprog jf. bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser, 
kap. 5, § 18, stk. 3 i BEK nr. 1500 af 02/12 2016.  

Skriftlig ansøgning indgives til UC Diakonissestiftelsens studieadministration senest 2 uger efter 
modul- eller semesterstart. 

Hvis opgaven er udarbejdet på andet sprog end dansk, anføres dette på opgavens forside. gaven skal være 
gennemskuelig med hensyn til brug af litteratur og andet kildemateriale. Det skal fremgå tydeligt, hvad der er 
kildens udsagn med kildehenvisning, og hvad der er egne kommentarer til kilden.  

Der gøres opmærksom på, at opgaven kan afvises, såfremt formkravene ikke er opfyldt jf. bekendtgørelse 
om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser, kap. 4, § 11, stk. 3: 

”Uddannelsesinstitutionen kan afvise en besvarelse, hvis den ikke opfylder de fastsatte formkrav. Hvis 
besvarelsen afvises, skal der ikke gives bedømmelse, og den studerende har brugt et prøveforsøg, jf. § 6, stk. 
3” (Uddannelses- og forskningsministeriet, 2016). 

 

3. Opgaveaflevering 
Opgaver relateret til såvel teoretisk undervisning som praktik, uploades elektronisk i én samlet pdf-fil på IntraPol. 
 
Nedenstående links viser, hvordan opgaven kan gemmes som en pdf-fil, og hvordan flere pdf-filer samles til én pdf-fil. 
 

- Hvordan gemmer jeg et dokument i pdf format 
- Hvordan samler jeg flere pdf filer til en samlet pdf af opgavens indhold og opsætning 

 

3.1.Generelle formkrav 

 Forside 
 Resumé, hvis opgavekriterierne angiver dette fx i BA-projekt 
 Indholdsfortegnelse 
 Tekstsider 
 Litteraturfortegnelse  
 Evt. bilagsfortegnelse og efterfølgende bilag som nummereres fortløbende 

 

3.2 Forsidens indhold 

 Opgavens titel og eventuelt undertitel 
 Opgavetype fx ekstern prøve 2. semester, bachelorprojekt o.l. 

http://screensteps.phmetropol.dk/m/11778/l/208228-hvordan-gemmer-jeg-et-word-dokument-i-pdf-format
http://screensteps.phmetropol.dk/m/11778/l/226513-hvordan-samler-jeg-flere-pdf-filer-til-en-samlet-fil
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 Opgaveløser(e)s fulde navn(e) studienummer og holdbetegnelse 
 Antal tegn inkl. mellemrum* 
 Dato for aflevering 
 Uddannelsesinstitutionens navn: Professionsbachelor i Kristendom, Kultur og Kommunikation, UC 

Diakonissestiftelsen 
 Vejleders navn(e)  
 Angivelse af, om opgaven må anvendes eller ikke anvendes internt i uddannelsen 
  

*Opgaven må max fylde det antal tegn, der er angivet for den aktuelle opgave. Ved beregning af opgavens 
omfang medregnes kun tekstsider og evt. supplerende billedtekster. Resumé, indholdsfortegnelse, 
litteraturliste, bilag, tabeller og figurer tæller ikke med i opgavens omfang. 
 
Fodnoter tæller med i opgavens omfang, men anbefales ikke anvendt.  

3.3 Opgavens opsætning 

 Skrifttypen skal være læsevenlig. Der kan vælges mellem Times New Roman 12 punkt, Arial 11 punkt 
eller Calibri 11 punkt  

 Opgavens forskellige hovedafsnit og evt. underafsnit fremhæves med fx ændret skrifttype og/eller 
skriftstørrelse 

 Linjeafstand 1,5 
 Topmargen, bundmargen og højre margen skal være 2,5 cm. Venstre margen skal være 3 cm 
 Der kan vælges mellem venstrecentrering eller lige margen 
 Afsnit i løbende opgavetekst markeres med indryk eller dobbelt linjeafstand og på konsekvent måde 
 Tekstsider nummereres fortløbende i nederste højre hjørne med angivelsen, s. x af y fx s. 3 af 7. Der 

skal ikke fremgå sidetal på forsiden, selvom denne også tæller med i antallet af sider 
 Bilag nummereres 
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4. Kilder 
 

Litteraturhenvisninger i tekst og litteraturliste følger Harvard-formatet – Anglia Ruskin University. 

For uddybning, se: Phbibliotek.dk>Litteratursøgning>Kildehenvisninger>Harvard Standard>Vejledning fra 
Angilia Ruskins Universitets hjemmeside.  

4.1. Litteraturhenvisninger i opgaveteksten 

For at henvise til en kilde i opgaveteksten anvendes markøren (forfatter-efternavn, årstal) i parentes i den 
løbende tekst. Placeres kilden i slutningen af en sætning, placeres henvisningen før punktummet. Bogens, 
kapitlets, artiklens, publikationens, internethenvisningens forfatter(e) og årstal skal altid fremgå af 
henvisningen. Ved citater eller tekstnære gengivelser skal der tilføjes sidetal på henvisningen, der refererer til 
de citerede sider (forfatterens efternavn, årstal, sidetal). Man kan både skrive ’og’ eller ’&’ ved 
referenceangivelse i opgaveteksten. Man skal dog være konsekvent i sin anvendelse. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.2 Eksempler på litteraturhenvisninger i den løbende opgavetekst 

4.2.1 Bøger 

Bog med én forfatter  

I løbende tekst (henvisning) I litteraturlisten (reference) 

Når man henviser til citater fra Bibelen, angiver 
man bogens navn i forkortelse sammen med 
kapitel nr. og vers nr., f.eks. angives 
Lukasevangeliet kapitel to vers tre: (Luk. 2,3) 

”At finde det rette indhold til din tekst handler 
ikke kun om at finde, men også at finde på” (Lund 
2007, s. 55). 

Lund (2007, s. 55) hævder at…  

Bibelen (1992). København: Bibelselskabet  

 

 

 

Lund, A.K. (2007). Skriv så! En effektiv vej til bedre 
tekster. Frederiksberg: Samfundslitteratur 

- En forfatter: (Schein, 1985). 

- To forfattere: (Hiim og Hippe, 2012). 

- Tre forfattere (Greve, Mikkelsen og Mørck, 2016).  

- Fire eller flere forfattere: (Friis-Hansen, et al., 2017). 

- Flere publikationer af samme forfatter i forskellige år: (Müller, 2000; 2016). 

- Flere publikationer af samme forfatter i samme år: (Friis-Hansen, 2015a; 2015b). 

- Forskellige kilder i samme henvisning: (Von Oettingen, et al., 2012; Landsforeningen Af 

Menighedsråd, 2016). 

- Love eller bekendtgørelser: (Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, 2014). 

- PDF-dokument: (Kulturstyrelsen, 2016). 

- Internethenvisning: (Landsforeningen Af Menighedsråd, 2016).  
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Ifølge Schein (2010, s. 18) defineres kultur som… 

Står forfatternavnet i teksten, undlades det i 
parentesen 

 

Schein, E. H. (2010): Organizational Culture And 
Leadership (4. udg.). USA: Jossey-Bass 

 

”Et citat skal markeres tydeligt i teksten. Og et citat skal altid være helt korrekt gengivet, også hvor 
kilden ikke selv er korrekt. Her er nogle retningslinjer for hvordan man gør det: 

 Korte citater (fx under én linje) sættes i citationstegn i den løbende tekst 

 Længere citater markeres typografisk ved indrykning og linjeoverspring (luft, retur) både før 
og efter citatet.” 

(Rienecker og Jørgensen, 2012, s. 194) 

Læs i øvrigt afsnittet «Hvordan gengive kilderne» i Den Gode Opgave (Rienecker og Jørgensen, 2012, s. 
191ff) 
 
Se flere eksempler på henvisninger i opgaveteksten på IntraPol under eksamen, test og opgaveskrivning. 

 

Bog med flere forfattere 

I løbende tekst (henvisning) I litteraturlisten (reference) 
”På samme måde som en teoretisering kan åbne 
for forklaringer, kan den lukke og indsnævre 
forklaringsrummet” (Wahlgren & Aarkrog, 2004, 
s. 90). 

 

Wahlgren, B. & Aarkrog, V. (2004). Teori i praksis. 
København: Hans Reitzels Forlag 

 

 

Bog med redaktør 
a)  

I løbende teksten (henvisning) I litteraturlisten (reference) 

Der gives herigennem indblik i en ganske bred 
forståelse af retorikkens emne og formål 
(Jørgensen & Villadsen, 2009). 

Hvis udsagnet gælder hele bogen, henvises til bogens 
redaktør/er. 

Jørgensen, C. & Villadsen, L. (red.), (2009). Retorik; 
teori og praksis. Frederiksberg: Samfundslitteratur 

Her henvises til hele bogen. 

“Omkring år 1900 var retorik som begreb og som 
fag nede i en bølgedal” (Kock, 2009, s. 63). 

Stammer udsagnet fra et bestemt kapitel i bogen, 
henvises til forfatteren af dette kapitel. 

Kock, C. (2009). Retorikken i nyere tid. I: Jørgensen, 
C. & Villadsen, L. (red.) Retorik; teori og praksis (s. 
63-83). Frederiksberg: Samfundslitteratur 

Kapitelforfatter og kapiteltitel angives først. 
Derefter et I: før angivelse af redaktør/er samt 
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bogtitel i kursiv – efterfulgt af kapitlets sidetal i 
parentes. 

Her henvises til et kapitel i bogen 

 

Bog med undertitel 

I løbende tekst (henvisning) I litteraturlisten (reference) 

Normerne for troværdighed bestemmer, hvad der 
opfattes som god skrivestil og god etik (Jensen, 
2005, s. 92). 

Jensen, L. B. (2005). Fra Patos til logos; 
videnskabsretorik for begyndere. Frederiksberg: 
Roskilde Universitetsforlag 
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4.2.2 Artikler 

Tidsskriftartikel med én forfatter 

I løbende tekst (henvisning) I litteraturlisten (reference) 

Fra trykt tidsskrift: 

”Siden årtusindskiftet er det kognitive 
tilegnelsessyn i stigende grad blevet udfordret af 
og suppleret med teorier, der ser sprogtilegnelse 
som en social praksis ...” (Holmen, 2011, s. 49). 

Fra trykt tidsskrift: 

Holmen, A. (2011). At tage udgangspunkt i det 
kendte – om brug af modersmålet ved tilegnelse af 
et nyt sprog. Sprog-forum 17 (51), s. 47-55. 

Tidsskriftets titel + årgang i kursiv. Hæftenummer i 
parentes. Sidetal for hele artiklen anføres. 

 

Tidsskriftartikel med flere forfattere 

I løbende tekst (henvisning) I litteraturlisten (reference) 

Fra trykt tidsskrift: 

”I skolen er sprog lig med skolefag. For eleverne er 
den sproglige virkelighed imidlertid ofte en anden 
end den, der afspejles i skoleskemaet” (Holst-
Pedersen & Jakobsen, 2011, s. 13). 

Ved op til fem forfattere: Skriv alle forfattere i første 
henvisning – i senere henvisninger kun første 
forfatter efterfulgt af et al., årstal og sidetal) 

Mere end fem forfattere: Skriv første forfatters 
efternavn efterfulgt af et al., årstal og sidetal) 

Fra elektronisk tidsskrift/tidsskrift i elektronisk form: 

”For white ’Christian’ parents from non-observant 
families, school was sometimes the only context for 
religious learning” (Arweck & Nesbitt, 2011, s. 75). 

Fra trykt tidsskrift: 

Holst-Pedersen, J. V. & Jakobsen, K.S. (2011). Flere 
sprog i spil i skolen – om en integreret sprogpolitik. 
Sprogforum 17 (51), s. 12-19. 

Fra elektronisk tidsskrift/tidsskrift i elektronisk form: 

Arweck, E. & Nesbitt, E. (2011). Religious education 
in the experience of young people from mixed-faith 
families. British Journal of Religious Education 33 (1), 
s. 31-35. Lokaliseret på 
http://www.researchgate.net/publication/49299878
_Religious_education_in_the_experience_of_young
_peoplefrom_mixed-faith_families 

 
 
 

 

4.2.3 Opslagsværker 

Ordbog 

i løbende tekst (henvisning) i litteraturlisten (reference) 

At fise den af betyder at dase (Politikens 
Synonymordbog, 2006, s. x). 

Politikens Synonymordbog (2006) (14. udg.). 
København: Politikens Forlagshus 

Ved kilde uden navngivet forfatter sættes titlen på 
forfatterpladsen 

 

  

http://www.researchgate.net/publication/49299878_Religious_education_in_the_experience_of_young_peoplefrom_mixed-faith_families
http://www.researchgate.net/publication/49299878_Religious_education_in_the_experience_of_young_peoplefrom_mixed-faith_families
http://www.researchgate.net/publication/49299878_Religious_education_in_the_experience_of_young_peoplefrom_mixed-faith_families
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4.2.4 WEB/PDF-dokumenter 

Anvendes fx ved rapporter udgivet af offentlige myndigheder, der findes frit tilgængeligt på nettet. 
Fremgår der hovedforfatter(e) på rapporten, anvendes disse som forfatterskab. 

Forfatterskab, udgivelsesår. Dokumentets titel i kursiv (pdf). Udgivelsessted (by) hvis dette kendes. 
Udgiver, efterfulgt af tilgængeligt hos: Hjemmeside eller URL for det aktuelle pdf-dokument (åbnet xx, 
måned, år). 

Webside, wiki, blog 

i løbende tekst (henvisning) i litteraturlisten (reference) 

I 1995 rundede Roskilde Festival de 100.000 
deltagende – inklusiv frivillige (Roskilde Festival, 
2012). 

 

Roskilde Festival (2012). Lokaliseret 27.oktober 
2012 på Wikipedia: 
http://da.wikipedia.org/wiki/Roskilde_Festival 

Når forfatternavnet mangler, sættes artikeltitlen på 
forfatterpladsen. 

 

 

 

4.3 HENVISNING I ELLER UDEN FOR PARENTES? 

Når du henviser, kan du vælge, om du vil have forfatternavnet i eller uden for parentesen. De to måder at 
henvise på signalerer to forskellige ting. Der bliver et stærkere fokus på, hvad den citerede/refererede 
forfatter mener, hvis navnet ikke er i parentes. I eksemplet til højre nedenfor er der således en tendens 
til, at eksemplet handler om, hvad Lund mener. I eksemplet til venstre er fokus i højere grad på indholdet, 
og henvisningens funktion er snarere at give indholdet tyngde ved at henvise til fx en velanset forsker. 

Henvisning i eller udenfor parentes 

Henvisning i parentes Henvisning udenfor parentes 

Der gives herigennem indblik i en ganske bred 
forståelse af retorikkens emne og formål 
(Jørgensen & Villadsen, 2009). 

Lund (2007, s. 55) hævder, at det i forbindelse med 
skrivning både handler om at finde det rette 
indhold til teksten OG om at finde på. 

 

4.3.1 FLERE HENVISNINGER TIL SAMME KILDE 

Når der i teksten er flere henvisninger til samme kilde og ingen henvisninger til andre kilder imellem 
disse, kan man henvise med ibid.  Ibid. er en forkortelse af latin, ibidem, som betyder det samme sted.  
Hvis man citerer efterfølgende fra samme bog, men fra forskellige sider, kan man fx skrive: Ibid. s. 14, 
ibid. s. 28 etc. 

Flere henvisninger i samme kilde 

Ifølge Bjørndal (2003, s. 34) kan observation defineres som iagttagelse eller undersøgelse. Bjørndal forstår 
observation er en professionel færdighed knyttet til lærerens arbejdsopgaver (ibid.) 

Kilde: Professionshøjskolen UCC (2013) 

http://da.wikipedia.org/wiki/Roskilde_Festival
http://da.wikipedia.org/wiki/Roskilde_Festival
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5. Noter, bilag, citater, figurer og tabeller 

Generelt gælder det, at opgaven skal kunne læses og forstås uafhængigt af noter og bilag. 

 

5.1 Noter 

Undgå så vidt muligt noter. Noter kan stå i opgaven som fodnoter eller efter teksten som 
slutnoter i et særligt noteafsnit før litteraturfortegnelsen. Noter anskues som uddybende 
kommentarer til opgaveteksten. Noter må ikke bruges til litteraturhenvisning. 

5.2 Bilag 

Bilag skal forsynes med overskrift, kildeangivelse og evt. forklarende tekst samt bilagsnummer i 
øverste højre hjørne. Der tilføjes sidetal, hvis et bilag indeholder flere sider. Bilag nummereres i 
den rækkefølge, der henvises til dem, og placeres i numerisk rækkefølge sidst i opgaven efter 
litteraturfortegnelsen. Bilagsfortegnelsen placeres enten lige før bilagene eller i 
indholdsfortegnelsen. Der skal i opgaven være præcise henvisninger til bilagene, og der må ikke 
være bilag, som ikke er nævnt i selve opgaven. 

5.3 Citater 

”Citater skal være få og velvalgte. Fælles for alle citater er at de kun skal med hvis de bruges til 
noget. De må ikke bare være med som pynt, men skal kommenteres og vurderes.” (Rienecker 
& Jørgensen, 2012, s. 192).  

Et citat skal gengives ordret, som det står i den tekst, det citeres fra, og sidetal skal fremgå af 
henvisningen. Egen oversættelse af et citat fra en fremmedsproglig kilde skal markeres med 
’egen oversættelse’. Hvis dele af citatet udelades, markeres dette med (…) eller […], der hvor 
man har udeladt noget. 

5.4 Figurer og tabeller 

Til tydeliggørelse og uddybning af teksten kan der indsættes figurer og tabeller, men de kan 
ikke erstatte teksten. Figurer og tabeller skal kommenteres i teksten. Hvis de har mindre 
betydning for forståelsen af teksten, kan de tilføjes som bilag til opgaven. Figurer, tabeller 
eller illustrationer påføres kilde, nummereres fortløbende og navngives eventuelt.  
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6. Referenceværktøjer 

Et referenceværktøj bruges til registrering af referencer og sikrer, at standarden overholdes. 
Det allervigtigste at huske, når man laver sine referencer og litteraturliste, er at være 
konsekvent. 

PHBiblioteket giver adgang til at bruge følgende referenceværktøjer: Mendeley, RefWorks, 
Zotero og Words indbyggede mulighed for kildehåndtering. PHBiblioteket tilbyder gratis 
kurser og support i RefWorks. 

 

7. Litteratur 

Guide to the Harvard System of Referencing (2017) (6. udg.). Lokaliseret 4. maj 2017 på 
Anglia Ruskin University: 
https://libweb.anglia.ac.uk/referencing/harvard.htm?harvard_id=4#4 

Dansk Sprognævn (2017). Retskrivningsregler. Lokaliseret 4. maj 2017 på Dansk Sprognævns 
hjemmeside: 
https://dsn.dk/retskrivning/retskrivningsregler/?searchterm=retskrivningsregler 

Uddannelses-og Forskningsministeriet (2016). Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede 
videregående uddannelser. BEK nr 1500 af 02/12/2016 

Rienecker, L. & Jørgensen, P.S. (2012). Den gode opgave. Håndbog i opgaveskrivning på 
videregående uddannelser. (4. udg.). Frederiksberg: Samfundslitteratur 

 

  

https://libweb.anglia.ac.uk/referencing/harvard.htm?harvard_id=4#4
https://dsn.dk/retskrivning/retskrivningsregler/?searchterm=retskrivningsregler
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