
 
 

Figurer og tabeller - APA7 
 

 
Der skelnes mellem tabeller (rækker af tal ordnet i kolonner) og figurer, der omfatter alt andet visuelt 
som fx grafer, diagrammer, ligninger, fotografier, skemaer, histogrammer, skitser, modeller og meget 
andet. 
 

 

Når du kopierer en figur/tabel ind i din opgave, skal du først registrerer kilden til din tabel/figur i din 

litteraturliste. Det kan være fra en artikel, bog eller webside. Brug de tilhørende kategorier på 

Litteraturlisteautomaten. Har du f.eks. fundet tabellen i en bog, skal du bruge kildetypen bog. Du skal 

registrere hele bogen på din litteraturliste, også selv om du kun har brugt en lille del af bogen. 

Når du indsætter figuren/tabellen i din opgave, skal du gøre følgende: 

• Nummerér hver figur/tabel med et fortløbende nummer, Figur 1/Tabel 1, Figur 2/Tabel 2 osv. De 
skal nummereres i den rækkefølge, de indgår i teksten. Brug fed tekst. 

• Giv hver figur/tabel en kort, beskrivende titel (måske har den allerede en titel). Den skal placeres 
sammen med figuren/tabellen. Brug kursiv. 

• Angiv den fulde reference, til hvor du har hentet figuren/tabellen fra. 

• Angiv copyright. 

• Skriv evt. en note med evt. uddybende forklaring på figuren/tabellen.   

• Skriv fra eller bearbejdet fra alt efter om du blot gengiver eller ændrer på figuren/tabellen. Her skal 
også angive, om du har kopieret eller bearbejdet figuren/tabellen. 

 
Se her eksempler på, hvordan du angiver kilden. Kilden skal angives under figuren/tabellen under Note. 
 

Hvis figuren/tabellen kommer fra et tidsskrift 
 
Note: Fra "Titel på artiklen" af A. Andersen, B. Brandt 
og C. Christensen, årstal, tidsskrifttitel, 
årgang(nummer), s. 1234. (DOI-nummer eller URL). 
Copyright årstal, navn på udgiver (copyright-ejer). 
 

 

Eksempel 
Note. Fra "Skoletrivsel blandt 11-15 årige børn i 
Danmark" af P. Schultz Jørgensen og B. Ertmann, 
1997, Nordisk Psykologi, 49(4), s. 290. 
(https://doi.org/10.1080/00291463.1997.11863907).  
Copyright 2021 Informa UK Limited 

På litteraturlisten 
Schultz Jørgensen, P. & Ertmann, B. (1997). 
Skoletrivsel blandt 11-15 årige børn i Danmark. 
Nordisk Psykologi, 49(4), 290. 
https://doi.org/10.1080/00291463.1997.11863907 
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Hvis figuren/tabellen kommer fra en bog 
 
Note. Bearbejdet fra Titel (s. 1234) af A. Andersen, 
årstal, udgiver. Copyright årstal, navn på 
udgiver (copyright-ejer). 
 

 

Note. Bearbejdet fra Beat: På sporet af den amerikanske 

beatgeneration (2. udg., s. 137) af L. Movin, 2014, 
Informations Forlag. 
Copyright 2014, Informations Forlag. 

På litteraturlisten 
Movin, L. (2014). Beat: På sporet af den 
amerikanske beatgeneration (2. udg.). 
Informations Forlag. 

 
 
 
 

Hvis figuren/tabellen kommer fra et kapitel i en bog 
med redaktører 
 
Note. Fra "Titel på kapitel" af A. Andersen, i B. Brandt 
og C. Christensen (Red.), Titel på bog (s.1234), årstal, 
Forlag. Copyright årstal, navn på udgiver (copyright-
ejer). 
 

 

Eksempel 
Note. Fra "Firserlyrikken" af M. Barlyng, i K. P. 

Mortensen & M. Schack (Red.), Dansk litteraturs historie: 

1960-2000 (s. 392), 2007, Gyldendal. Copyright 2007, 
Gyldendal 
 

På litteraturlisten 
Barlyng, M. (2007). Firserlyrikken. I: K. P. 
Mortensen & M. Schack (Red.), Dansk litteraturs 
historie: 1960-2000 (Bd. 5, s. 391-425). Gyldendal. 

 
 

Hvis figuren/tabellen kommer fra en webside 
 
Note. Bearbejdet fra Titel på webdokument af A. 
Andersen, år (URL). Copyright årstal, navn på 
udgiver (copyright-ejer). 
  

 

Eksempel 
 
Note. Bearbejdet fra Forskningsprojekt vil forstå skyerne 

over Arktis af Aarhus Universitet, Faculty of Natural 
Sciences, 2021 
(https://nat.au.dk/forskning/eksempler-paa-
forskning/forskningsprojekt-vil-forstaa-skyerne-over-
arktis/). Copyright 2021, Aarhus Universitet 
 

På litteraturlisten 
 
Forskningsprojekt vil forstå skyerne over Arktis. 
(2021). Aarhus Universitet, Faculty of Natural 
Sciences. https://nat.au.dk/forskning/eksempler-
paa-forskning/forskningsprojekt-vil-forstaa-
skyerne-over-arktis/ 

 
 
 

 



 
 

 

Når du indsætter et billede, skal du være opmærksom på følgende: 

 

Billeder fra gratis billeddatabaser, der angiver, at de frit må bruges og ikke skal krediteres og dermed 

ikke er beskyttet af copyright, skal ikke registreres på litteraturlisten, Der skal derfor heller ikke være en 

henvisning hertil i billedbeskrivelsen under billedet og ikke angives copyright.   

 

Når du bruger dine egne billeder, er det heller ikke nødvendigt at referere til, hvor du har billedet fra 

eller angive copyright. 

Se nedenstående eksempel. 

      Figur 1  
      En påskelilje 
 

        
 

     Note. Deltagerne blev vist dette billede og skulle dernæst besvare en række spørgsmål.  

 

 


