
Referat
en speciell typ av sammanfattning

Källa: Clio och Erika Norberg



Typiskt för ett referat
Sammanfattar det viktigaste  

En tredjedel av originaltextens längd 

Hänvisar till originalet/källan 

Referatmarkörer - påminnelser om originalet 

Inga egna åsikter



Inledning
Vem har skrivit originalet? (förnamn & efternamn) 

Var kan man hitta det? (hemsida, bok, år) 

Exempel:  

I Dagens Nyheter 2052-10-14 skriver Jöns Bengtsson 
i artikeln ”Alla har superkrafter” att det nu inte finns 
någon människa som saknar superkrafter.



Referatmarkörer
Bengtsson berättar vidare att... 

Därefter förklarar Bengtsson att... 

Artikelförfattaren tycker... 

Han påpekar att... 

Enligt Bengtsson...



Användbara verb
säger 

berättar 

menar 

meddelar 

förklarar 

tycker 

anser 

påpekar 

skriver



Användbara sambandsord

när 

innan 

därefter 

sedan 

för det första 

för det andra 

till sist 

avslutningsvis 

enligt



Citat
Exakt som i 
originaltexten 

Kort 

Inom citattecken 

Tydlig källa 

Exempel:                   
”Vad elever upplever 
som bra undervisning 
behöver alltså inte 
nödvändigtvis vara det 
bästa sättet att lära sig 
på.” skriver Karin Bojs.



Avslutning
Kort sammanfattande mening 

Exempel 1: Till sist drar Bengtsson slutsatsen att 
världen har utvecklats på ett fantastiskt sätt de 
senaste 50 åren. 

Exempel 2: Avslutningsvis, berättar Bengtsson 
om sina egna superkrafter men kommer fram till 
att de kanske inte kan kallas superkrafter längre 
nu när alla har dem.



Steg för steg
1. Läs texten du ska referera 

2. Stryk under eller markera det som är särskilt 
viktigt/intressant 

3. Skriv punkter och sortera i en bra ordning 

4. Skriv en inledning 

5. Berätta om dina punkter med referatmarkörer 

6. Avsluta med en mycket kort sammanfattning/
avrundning



Frågor?



Dagens uppdrag
1. Läs texten Skandinaviska språk högt i 

grupper.  

2. Markera det ni tycker är viktigast att ta med.  

3. Jämför och gör en gemensam punktlista. 

4. Sortera punkterna i en bra ordning. 

5. Skriv en inledning tillsammans. 

6. Skriv resten av referatet enskilt, max 800 ord.



Grupper
Sulaiman, Max, Demy, Jessy 

Bianca, Fanny, Milana L, Jennifer 

Saga, Shahd, Milana M, Jessica 

Itaya, Elias, Daniella, Ilhan 

Evelina, Negar, Julia, Simon, Gabriel


