
  

Hvordan laver man fodnoter i Word? 

Du skal løbende dokumentere brugen af kilder, når du skriver en større skriftlig opgave. Dette 

skal du gøre, når du fx anvender citater eller bruger andres arbejde. 

Forstil dig, at du fx skal skrive en kort redegørelse om baggrunden for den amerikanske 

borgerkrig. Din redegørelse skriver du på baggrund af en række forskellige kilder. Hver gang 

du bruger en kilde, skal du dokumentere det, dvs. lave en henvisning til den kilde, som du har 

brugt. 

En sådan henvisning til en kilde kan laves på tre måder:  

 Som en fodnote, der står nederst på samme side som der, hvor henvisningen foretages 

 Som en slutnote, der står sammen med alle slutnoter bagerst i opgaven 

 I en parentes umiddelbart efter citat eller brug af kilde.  

Det er mest hensigtsmæssigt at bruge enten fodnoter eller parenteser, fordi man som læser 

med det samme får et overblik og ikke skal bladre frem og tilbage i opgaven. 

Ønsker du at lave en fodnote, gøres det ved at klikke Indsæt fodnote under menuen 

Referencer.  

 

 

 

Hvad skal der stå en fodnote? 

I en fodnote laver man en præcis henvisning til den anvendte kilde. Første gang man angiver 

en kilde i en fodnote, anfører man alle informationer, dvs. forfatter, titel, forlag, årstal og 

sidetal. Fx: Hemingway, Ernest, The Old Man and the Sea, Penguin Classics, 1998, side 22.  

Efterfølgende kan man nøjes med forfatterens efternavn, årstal og sidetal, fx: Hemingway, 

1998, side 44f. 

Brugen af f og ff i en kildehenvisning angiver, at der er tale om flere sider. Står der 44f, 

betyder det side 44-45. Side 44ff betyder side 44-46. 

Bruger man samme kilde lige efter hinanden, kan man anden gang nøjes med at skrive Ibid + 

sidetal, fx: Ibid, s. 89.  

 

Internetkilder i en fodnote 

Hvis den kilde, som du vil angive i en fodnote, er en internetkilde, skal du ikke indsætte linket 

i fodnoten. Du skal heller ikke anføre datoen for, hvornår du sidst har anvendt kilden. Disse 

informationer fremgår af litteraturlisten.  

Internetkilde i litteraturlisten Internetkilde i fodnoten 

Alter, Charlotte: “How Donald Trump Turned 2016 
Into a Referendum on Gender”, Time, 2016, 

http://time.com/4523900/donald-trump-gender/, 
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