
Referat



Vad är ett referat?

• En sammanfattning av en längre text. 

• Referatet skall vara objektivt skrivet, dvs dina 

egna tankar och åsikter får inte finnas med. 

• I referatet använder du dig av 

referatmarkeringar för att påminna läsaren om 

att det inte är dina egna tankar och åsikter, utan 

någon annans.



Originaltexten

Originaltexten kan vara:

• Tidningsartikel 

• Novell

• Dikt

• Roman

I referatet berättar du vilken typ av text du refererar.



Så här gör du

1) Läs texten flera gånger ordentligt.

2) Hitta textens nyckelord och markera dem. 

3) Använd dina egna ord så mycket som möjligt. Om du 
citerar skall detta markeras med citattecken ”…..”

4) Använd inte dina egna personliga åsikter. Texten ska 
vara objektiv.

5) Referatet skall vara ca 1/3 av originalet. 

6) Använd referatmarkeringar flera gånger i referatet. 



Tänk på att läsaren av ditt referat inte har läst 

originalet. För att läsaren skall kunna hitta 

originalet och läsa det i sin helhet måste du 

nämna vissa viktiga detaljer kring originaltexten, 

-du måste referera!



Hur refererar man?

Om originalet är en novell, dikt eller en roman:

• För- och efternamn på författaren.

• Titeln

• När originalet publicerades

• Vilken texttyp, om det är en dikt, roman eller 

novell. 



Exempel:

José Carlos Somoza skrev 2000

kriminalromanen ”Idéernas grotta” som handlar 

om…



Om originalet är en tidningsartikel:

• Namn på journalisten.

• Artikelns rubrik

• När publicerades artikeln

• I Vilken tidning publicerades den i

• Texttyp, tex artikel, debatt, krönika



Exempel:

Den 24:e augusti 2008 skrev Anna Petersson i 

Aftonbladet artikeln ”Nya nudlar ska hjälpa 

svältande” som handlar om… 



På sidan 14 i Språkporten kan du läsa mer om att 

ange källan i en text. 



Referatmarkeringar

Med hjälp av dessa ord påminner du läsaren om 

att det inte är dina egna tankar och åsikter, utan 

någon annans. 



Författaren skriver att…

Författaren skriver även att…

Journalisten hävdar att…

Journalisten hävdar dessutom att…

Anna Petersson (journalisten) anser att…

José Carlos Samoza menar att/påpekar att/påstår att…

Avslutningsvis skriver journalisten…

Du kan själv välja om du vill använda orden 
”journalisten/författaren” eller namnet på denne. 

Personliga pronomen som han/hon eller ord som 
”skribenten”, ”poeten” etc går också bra. 


