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Når du citerer noget fra en artikel eller bog, skal du citere på originalsproget eller i dansk oversættelse. 

Skriver du i et sprogfag, skal du citere på dette sprog. 

	  
	  
Er citatet over 2 linjer, skrives det alene med 1 blank linje til omgivende tekst og indrykkes i hver side 

med 1 cm. Desuden markeres det med kursiv og uden citationstegn, som nedenfor. 

	  
	  
Eksempel: 

	  

I haven optræder der samtidig en page med en sang: 
	  
	  

Take, oh take those lips away, 
That so sweetly were forsworn, 
And those eyes (. . .) the break of day, 
Lights that do mislead the morn; 
But my kisses bring again, bring again, 
Seals of love, but sealed in vain, sealed in vain 
(Shakespeare (1995), s. 58). 

	  
	  
Selvom sangen bliver sunget af en page, så er ordene Angelos. 

	  

	  
	  
Er citatet under 2 linjer, skrives det inde i teksten med citationstegn og uden kursiv, som 

nedenfor. 

	  
	  
Eksempel: 

	  

I projektsamfundet betragtes et livsforløb som en lang række af projekter, hvor variation er en dyd: ”Life 

is conceived as a succession of projects; and the more they differ from one another, the more valuable 

they are” (Boltanski og Chiapello (1999), s. 110). 

	  
	  
Hvis du citerer direkte tale, skal du både markere dette og hele citatet med citationstegn, selvom der 

kommer to citationstegn lige efter hinanden. 

Husk citatet skal være pinligt korrekt, du må ikke rette i det. Til gengæld må du gerne udelade dele af 
	  

citatet, hvis du markerer det med (…) som ovenfor. 
	  

I fag, hvor der indgår litterære tekster, er det ofte nødvendigt at henvise meget præcist til bestemte 

steder i en tekst. Her bør man supplere sidehenvisningen med en linjehenvisning. 


