Gør tanke til handling

VIA University College
Dato: 2. september 2014

Retningslinjer vedr. brug af kilder og kildeudformning
I dette skrift finder du nogle udstukne regler vedr. brug af kilder, kildehenvisning og udformning af litteraturlisten, som du skal forholde dig til ved skriftlige opgaver på uddannelsen.
Overordnede regler:


Der SKAL altid være kilder i din opgave, som belæg for dine udsagn og antagelser



Når du bruger andres tanker/ideer i opgaven, skal du henvise til ophavsmanden.
Hvis du ikke gør det, gør du dig skyld i plagiering, som er lig med eksamenssnyd.



Du skal være loyal mod dine kilder, dvs. du må ikke udelade argumenter/fakta,
fordi det ikke passer ind i din antagelse/argumentation, ligesom du ikke må uddrage antagelser/konklusioner fra kilden, som kilden ikke kan bære.

Typer af kilder:

1



Du skal være kritisk med hensyn til, hvad du kan bruge en specifik kilde til.



Avisartikler, bacheloropgaver + øvrige studenteropgaver kan først og fremmest
bruges til inspiration, hvorimod du skal bruge pensumlitteratur og anden forskningsbaseret litteratur/undersøgelser til at underbygge dine argumenter.



Du skal anvende fagets definitioner af begreber, som du finder i pensumlitteraturen + fagspecifikke opslagsværker.



Undervisernes slides må ikke bruges som kilde i litteraturlisten, men kan nævnes i
den løbende tekst. Find kilden, som underviseres slides bygger på og inddrag kilden som grundlag i stedet for.



Du skal være opmærksom på at henvise til den tekst, du bruger og ikke den tekst,
som ligger til grund for den tekst, du bruger.1

Eks: Ifølge Honneth er skam et af symptomerne på… (Høilund & Juul, 2005)
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Kildehenvisning og udformning af litteraturlisten:


Brug APA (American Psychological Assciation) som outputstyle. Som hjælp til udformning af litterturlisten anbefales det at bruge : Skov, A. (2007). Referér korrekt!: Om
udarbejdelse af bibliografiske referencer. København: Danmarks Biblioteksskole. Lokaliseret den
18.maj 2014 på bibliotekets web https://bibliotekerne.viauc.dk/



Kildehenvisning ifølge APA skal ske i den løbende tekst og ikke som fodnote



Ved brug af citater skal der sidetal på kildehenvisningen.



Det skal være entydigt for læseren (her vejleder + censor), hvad du henviser til,
herunder også hvilken udgave af et værk du har brugt.



Vær opmærksom på, at det IKKE er tilstrækkeligt ved brug af kilder fra nettet blot
at angive URL’en.



Den valgte standard, APA, skal anvendes konsekvent
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