Brug Word Referencer (APA-standard) til at lave henvisninger og litteraturliste i et hug

Åbn dit Word-dokument
Henvisninger
 Fanebladet Referencer
 Menupunktet Citater og bibliografi
 Under Typografi vælges: APA (er default)
 Indsæt Citat
 Tilføj ny kilde
 Vælg den rette kildetype, f.eks. Bog
 Udfyld relevante felter, f.eks.:
o Forfatter (Efternavn, Fornavn)
o Årstal
o Titel
o Sted
o Forlag
 Klik på OK
Henvisningen har fået det rette format og er sat ind i teksten. En kilde må kun oprettes én gang,
ellers vil den optræde flere gange i Bibliografien, men gerne benyttes flere gange evt. med forskelligt
sidetal. Med APA-standard ser en henvisning ud på denne måde:
(Jensen & Ebbesen, 2014)
(Castberg, Ebbesen, & Vinther, 2013)
Der kan redigeres i det, hvis man ønsker at tilføje sidetal og linjetal. Det gøres ved at markere; klikke
på den lille pil og vælge redigér citat, sidetal og så tilføje sidetal. I denne boks kan man også tilføje
linjetal. Henvisningen ser herefter således ud:
(Castberg, Ebbesen, & Vinther, 2013, s. 5 l. 3-6)
Fodnoter anvendes som udgangspunkt ikke. Ifølge APA-standarden anvendes fodnoter udelukkende til at give tillægsoplysninger, der ikke er en naturlig del af den løbende tekst.
(Læreruddannelsens Skrivecenter, Campus Roskilde, 2017, s. 13)
Litteraturliste
 Fanebladet Referencer
 Menupunktet Citater og bibliografi
 Bibliografi
 Indsæt Bibliografi
Litteraturlisten er genereret ud fra den valgte typografi og er sat ind i teksten. (Kan løbende opdateres
ved at vælge Opdater ved at klikke på Overskrift Bibliografi.) Når man bruger APA-standard ser litteraturliste/Bibliografi ud på denne måde:
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