
Redaktionelle retningslinier for opgaveskrivning på akademiuddan-
nelsen i ungdomspædagogik ved UC Syddanmark i Esbjerg.  
 
 
 
Generelt:  
Opgaven afleveres i A4 format.  
Skrift, Times New Roman (eller tilsvarende skrifttype) med skriftstørrelse 12.  
Der må kun skrives på den ene side af papiret. Der bruges hvidt papir.  
Ved beregning af opgavens omfang medregnes kun tekstsider. (eksklusiv; indholdsfortegnelse, 
referenceliste, noter og bilag).  
 
Skriveflade:  
En normalside består af ca. 2000 satsenheder.  
En satsenhed er et tegn i betydningen bogstaver og tegnsætning, ikke mellemrum.  
Linieafstanden skal være 1,5  
Margener, højre og venstre (2,5 cm.)  
Sidetal nederst i højre hjørne.  
 
Titelblad: (Forside)  
Titelbladet er opgavens forside, den skal indeholde følgende oplysninger:  
Opgavens titel  
Dato for aflevering  
Navn på eksamen:  
Uddannelsesstedets navn og adresse:  
UC Syddanmark - Esbjerg 
Akademiuddannelsen i ungdomspædagogik  
Skolebakken 171-173  
6705 Esbjerg Ø  
 
Citater:  
Skal angives med korrekt reference og sættes i citationstegn.  
Eksempel: ”Ungdomsliv kan skitseres som det rum, som befinder sig mellem på den ene side barndom og 
familie og på den anden side voksenliv og arbejde” (Mørch 1993 s.24)  
 
Referencer (litteraturhenvisninger):  
Referencer kan angives løbende i teksten i form af forfatternavn, årstal og sidetal. Der anvendes 
parenteser. Der sættes ikke punktum foran parentesen. Eksempel:  
Sachs (1999, s. 36-44) beskriver i bogen Sygdom som ubalance om den komplicerede balance mellem 
krop og tanke.  
 
Noter:  
Kan stå  

- i teksten (som parentesnoter) Parentesnoter skal være så korte at de forstyrrer læsningen mindst 
muligt. Eksempler: (Mørch 1993, s. 19) ( Se også s.22)  

- ved teksten ( som fodnoter) brug kun fodnoter til korte nødvendige forklaringer og kommentarer 
som du ikke kan få indflettet i den løbende tekst. Fodnoter bør ikke være på mere end 2-3 linier. 
(Parentesnoter kan også placeres som fodnoter)  

 
Referenceliste (litteraturliste):  
Referencelisten skal omfatte alle kilder, der henvises til i teksten og skal indeholde de oplysninger der er 
nødvendige for en entydig identifikation af disse kilder.  
Referencerne ordnes i alfabetisk rækkefølge.  
Når du henviser til bøger, så skal disse oplysninger normalt med:  

- Forfatternavn(e)  
- Titel  
- Årstal (udgivelsesår)  
- Udgave  
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- Udgivelsessted (dvs. by)  
- Forlag  

 
Når du henviser til et tidsskrift skal du nævne:  

- Titel  
- Nr. og årgang  
- Forlag el. udgiver  

 
Eksempel: Social kritik nr. 78, 14. årgang 2002. Selskabet til fremme af social debat.  
Når du henviser til elektroniske kilder, skal du så vidt muligt behandle disse som andre kilder, men du 
skal tilføje:  

- Den elektroniske adresse.  
 
Websider kan evt. vedlægges som bilag.  
 
Bilag:  
Materiale der ikke er umiddelbart nødvendigt for forståelsen af opgaven, men som er dokumenterende i 
forhold til opgaveteksten, kan placeres som bilag. Opgaven skal være forståelig uden at det er 
nødvendigt at læse evt. bilag.  
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