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Sammandrag 

Denna uppsats handlar om referatskrivande i gymnasieskolan och syftet har varit att 

undersöka hur en grupp på 20 elever, som just börjat kursen Svenska 1 på ett 

yrkesförberedande program, klarar att skriva genren referat efter given instruktion. Eleverna 

har fått sina instruktioner kring hur ett referat ska skrivas av sin lärare och de har med hjälp av 

dem och skriftliga instruktioner i läroboken Svenska A, där källtexten Samarbeta för att 

överleva har hämtats, skrivit varsitt referat som sedan undersökts.  

Resultatet innefattar hur eleverna har gjort med de typiska drag som nämns i instruktionen: 

referatannonsering, referatmarkörer, bearbetning av text till egna ord o.s.v. Detta presenteras i 

huvudsak kvantitativt med hjälp av diagram som sedan kommenteras. Några av dragen har 

eleverna använt sig av utan problem, så som referatannonsering och referatmarkörer, men av 

de 20 eleverna har bara 1 med alla de moment som har krävts om man hårdrar det, annars 2 

stycken. 9 av eleverna bearbetar sin text så att majoriteten av innehållet är egenformulerad 

text.  

Som slutsats ges råd om att eleverna behöver få hjälp och tid att träna sig i att skriva med 

egna ord och med att se vad de själva gör med texten och hur det bör se ut för att vara 

tillräckligt omskrivet för att vara refererande text. 

 

Nyckelord: referat, skrivande, elevtexter, genre, egna ord, bearbeta källtext, gymnasiet 
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1 Inledning 

Fyra elever sitter och skriver i ett klassrum när jag går förbi. Jag frågar vad de skriver och om 

det går bra. En elev säger att de skriver referat och en annan fortsätter med att han inte har 

förstått hur han ska skriva. Jag hjälper till genom att ge en instruktion, trots att deras lärare 

hade hållit en genomgång på lektionen innan, och jag får när jag är på väg därifrån som fråga 

av en tredje elev: ”Men, man får skriva av boken, va’?”  
Just i stunden kändes situationen endast frustrerande. Det verkade inte spela någon roll att 

jag tog mig tid att förklara. Denna elev hade helt enkelt inte lyssnat, men även när de har det 

eller har läst instruktioner i boken så kommer texter in för rättning som inte alls är anpassade 

till instruktionen eller till den tänkta genren. Elevens fråga fick mig därför att börja fundera. 

Den visar på hur svårt det kan vara för elever att förstå sig på en uppgift och klara av att lösa 

den även när tydliga instruktioner har getts. Många elever är vana vid att skriva av svar ur 

faktaböcker eller från internetsidor när de kommer från grundskolan och när det gäller 

referatskrivande så ska de inte bara förstå sig på formen för denna sorts text utan också hur de 

ska bearbeta någon annans text till sin egen. Under mina år som lärare har jag ofta märkt att 

detta sista särskilt är något som elever har svårt för, de skriver gärna av utan att tycka att det 

är något problem. Efter det beskrivna mötet med elever kände jag att det skulle vara intressant 

att ta reda på hur en grupp elever klarar att skriva ett referat. Jag har alltid arbetat på 

yrkesförberedande program och det kändes därför naturligt att göra undersökningen med en 

grupp som är relevant i min lärarvardag.  

1.1 Referat 

Ordet referat definieras som: ”en kort beskrivning av det som är det viktigaste i det som 

någon har skrivit eller sagt” enligt nationalencyclopedien.se. När eleverna i skolan lär sig att 

skriva referat får de ytterligare information och instruktioner kring hur denna korta 

beskrivning ska skrivas och dess typiska drag: att det ska vara en sammanfattning med egna 

ord men utan egna kommentarer, att det ska inledas med referatannonsering (hänvisning till 

källtexten) och innehålla referatmarkörer.  

Svårigheten med denna genre kan ses i många undersökningar, och några av dessa kommer 

att tas upp i denna uppsats under rubriken tidigare forskning. Att skriva ett referat av en text 

är en vanlig uppgift i skolans värld vilket är något som kan ses både i Ämnesplanen som tas 

upp under kapitel 2 och i de olika undersökningar som nämns i forskningsbakgrunden. I 

läroboken Tanke-, tal- och skrivprocesser (1999) skriver Björk & Blomstrand bland annat om 
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olika sorters skriftlig kommunikation på gymnasiet. I kapitlet ”Att referera” vänder de sig 

direkt till gymnasieeleverna och motiverar dem kring vikten av att kunna referera: 

 

Så fort du vill tala om för någon något som du själv har varit med om, tänkt på, läst eller  

hört talas om så är du tvungen att välja, att ta fram det du tycker är viktigast.  Förmågan  

att kunna referera är alltså en färdighet, som du alltid har nytta av. Du har dock speciell  

användning för den i alla utbildningssammanhang, både under och efter gymnasietiden. 

[…] vi vet att alla gymnasieelever inte kommer att skriva referat av texter senare i livet  

[…] Referatträningen hjälper dig ju omedelbart för dina nu pågående gymnasiestudier. 

            (Björk & Blomstrand, 1999:128 -129) 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att kartlägga hur elever (som nyss börjat) på ett 

yrkesförberedande program klarar att skriva referat efter de instruktioner som ges för denna 

sorts text i en lärobok. För att nå fram till mitt syfte tar jag hjälp av följande frågeställningar: 

 Hur klarar dessa elever att skriva referat?  

 Håller de sig till instruktionerna om ett referats uppbyggnad?  

 Skriver de av, skriver de om (som det är tänkt) eller/och lägger de till egna 

kommentarer?  

 Vad verkar vara det som eleverna i denna grupp överlag har svårast för? 

1.3 Metod och material 

I min undersökning har 20 referat studerats för att kartlägga hur elever i en grupp som nyss 

startat år 1 på ett yrkesförberedande program klarar av att skriva referat. Eleverna gick vid 

tidpunkten för skrivandet sin fjärde och femte vecka på gymnasiet och detta var, förutom en 

kort beskrivning av sig själva, deras första skrivuppgift i kursen Svenska 1. Könsfördelningen 

av de 20 är 2 flickor och 18 pojkar, en helt normal procentuell fördelning för programmet och 

skolan. Gruppen av elever består av flera nationaliteter och 6 av eleverna läser enligt 

ämnesplanen för Svenska som andraspråk 1. Referaten har när de undersökts numrerats från 

1−20 och nummer 14−20 är skrivna av dessa elever.  

Textutdraget de skrev referat av har rubriken ”Samarbeta för att överleva” och det är 

författat av Fredrik Lindström och finns i hans bok Världens dåligaste språk, 2000. Den här 

använda versionen av hans text och de instruktioner som eleverna fick är hämtade från 

läroboken Bra Svenska A (Hedencrona & Smed-Gerdin 2004:105 ff.). Eleverna har, som 
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förberedelse, tillsammans med sin lärare läst en annan text och hon har genom att ta exempel 

från den pratat kring genren referat och gett exempel på hur man kan skriva de typiska 

moment som referatet ska innehålla. Eleverna har sedan fått lektionstid på 2x70 minuter att 

arbeta med sitt referat av Lindströms text. Under dessa lektioner har läraren funnits till hands 

och svarat på frågor, men har annars inte hjälpt dem att bearbeta sina texter innan de lämnats 

till mig. 17 av texterna har skrivits på datorn och skickats till både mig och läraren. De övriga 

3 har skrivits för hand av eleverna och dessa har jag själv skrivit in i Word för att de ska 

kunna läsas och analyseras lättare. Jag har hållit mig helt till deras text och upplägg i denna 

process.  

De 20 referaten har jämförts med de instruktioner som har givits innan skrivandet för att se 

hur eleverna klarar att skriva denna sorts text. I Bra Svenska A finns instruktioner och tips 

med som extra stöd att utgå ifrån vid skrivandet. Dessa instruktioner återges under passande 

rubriker i resultatdelen. Jag har i min undersökning tittat på:  

 referatens längd  

 referatannonsering  

 referatmarkörer 

 citat  

 hur fakta i källtexten har hanterats och bearbetats 

 styckeindelning 

När jag gick igenom texterna tog jag en punkt i taget och satte mig in i hur alla elever hade 

hanterat denna del innan jag gick vidare till nästa rubrik. Som metod har jag till stor del 

räknat, jämfört och definierat ord och detta redovisas i diagram i resultatdelen. Detta har 

sedan kommenterats även i löpande text. När det gäller referatens längd har jag jämfört det 

med källtextens längd. För referatannonsering och referatmarkörer har jag dels kontrollerat att 

de finns med, dels hur de har formulerats. Gällande citat så har jag kontrollerat om de är 

korrekt avskrivna, har korrekta tecken och hur stor del av referatet de tar upp. Jag 

kommenterar även om citatet skrivs invävt i eller självständigt från texten och om de har 

skrivit en referatmarkering i anslutning till det citerade.  

De fakta eleverna har valt ut bör vara från så många delar, stycken, av Lindströms text som 

möjligt för att bli en sammanfattning av hela hans text. Jag har därför även tittat på vilka 

stycken ur källtexten som informationen är tagen ur. Elevernas bearbetning av källtextens 
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formuleringar har jag delat upp i avskriven text (utan att vara citat), något omformulerad text, 

egen formulerad text och eget tillagt som inte kan utläsas ur källtexten. Till kategorin något 

omformulerad text har jag till exempel definierat omkastning av ord och små ändringar som 

ordform eller tempus. Ord för ord i elevernas referat har markerats för att få en tydlig 

överblick av fördelningen mellan hur de har bearbetat texten på olika sätt, och detta har sedan 

överförts till procent av hela deras texts längd i ord. Till sist har styckemarkeringar räknats. 

1.4 Avgränsningar 

Många tankar har dykt upp kring vad som även hade varit intressant att undersöka. Referat 

skrivna av elever på högskoleförberedande program hade kunnat undersökas och jämförelse 

göras mellan de olika elevgrupperna. Jag hade kunnat titta mer på orden de använder, t.ex. 

korta/långa och OVIX (Ordvariationsindex) eller vilka sorts fraser som bygger upp texterna. 

Större mängd referat hade kunnat studeras. En bedömning av texterna kunde också blivit en 

del av arbetet, men då hade forskning kring detta också behövt få plats. De texter eleverna har 

skrivit ska dessutom lämnas ut till dem med lärarens kommentarer, för revidering innan de 

lämnas in igen för bedömning av läraren. När det gäller bakgrundsforskning har jag avgränsat 

mig till texter och undersökningar om skrivande som är skrivna och gjorda av svenska 

forskare och författare då dessa har sitt fokus på skrivandet bland svenska elever och 

studenter, vilket är det som är mest relevant för min undersökning. 

Att 6 texter är skrivna av elever som följer ämnesplanen för Svenska som andraspråk 1 

skulle kunna analyserats. Det som hade varit av intresse då är typiska fel för denna grupp 

elever som till exempel tempus och ordföljd, men det har inte alls tagits med här då uppsatsen 

fokuserar på hur eleverna i denna grupp skriver den specifika genren referat.  

1.5 Forskningsetiska hänsyn 

De referat som undersöks är skrivna av elever som går första året på ett yrkesförberedande 

program, och det är det enda som identifierar eleverna som har bidragit med material till 

denna uppsats. Referaten har numrerats för att övergripande reflektioner kring enskilda texter 

ska kunna göras, men ingen koppling görs mellan texten och en fysisk person. Den enda 

enskilda person som omnämns är avidentifierad med titeln lärare. Eleverna visste när de skrev 

sina referat att texterna skulle skickas vidare för att vara del av en universitetsuppsats och 

läraren ifråga gav dem den informationen.  
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1.6 Disposition 

Denna uppsats börjar med en inledning där en personlig beskrivning ges av hur ämnet på 

uppsatsen bestämdes. Därefter presenteras syfte med frågeställningar och det material och den 

metod som har använts. I kapitel 2, Bakgrund, tas elevers skrivande i gymnasieskolan upp 

kortfattat, följt av en sammanfattning om relevant forskning gällande referat i synnerhet och 

skrivande på gymnasiet i allmänhet. Det tredje kapitlet innehåller resultatet av min 

undersökning, vad som kan ses i de 20 referaten i relation till de instruktioner som läroboken 

har gett dem. Detta resultat redovisas både i diagram och i löpande text med uppdelning enligt 

instruktionens delar. 2 referat har valts ut som exempel och de presenteras och diskuteras i sin 

helhet. Resultatdelen avslutas med en översiktstabell där man kan utläsa vilka delar av 

instruktionen som eleverna får med i sina referat. En diskussion och sammanfattning av 

resultatet av undersökningen kommer sedan i kapitel 4, kopplat till den bakgrundsforskning 

som tidigare beskrivits. Uppsatsen avslutas i kapitel 5 med tankar om vad eleverna kan 

behöva för hjälp i liknande skrivuppgifter framöver och eventuell möjlig fortsatt forskning 

som uppföljning på detta arbete.  



10 
 

2 Bakgrund  

Elever måste kunna använda sig av andras text i många sammanhang och behöver därför övas 

i att bearbeta och skriva om material till egna texter. Referatskrivande är något som krävs 

både i flera av gymnasiets kurser och senare vid eventuella universitetsstudier. Elevtexterna 

som undersöks här skrevs som en del av undervisningen i gymnasiets svenska, därför är 

kopplingen till Skolverkets styrdokument relevant som en del i bakgrunden. Under syftet i 

ämnesplanen för Svenska på gymnasiet, 2011, står det att eleven ska ges möjlighet att 

utveckla sin ”Förmåga att läsa, arbeta med […] texter samt producera egna texter med 

utgångspunkt i det lästa” och ”förmåga att utforma […] texter som fungerar väl i sitt 

sammanhang.” Under rubriken Centralt innehåll kan man läsa vad som ska tas upp i ämnet: 

”Skriftlig framställning av texter för kommunikation, lärande och reflektion. Språkriktighet, 

dvs. vilka språkliga egenskaper och textegenskaper i övrigt som en text bör ha för att fungera 

väl i sitt sammanhang.”   

Specifikt för varje delkurs finns sedan följande formuleringar i relation till denna sorts 

skrivande: 

 Svenska 1: ”Bearbetning, sammanfattning och kritisk granskning av text. Citat- och 

referatteknik.” 

 Svenska 2: ”Uppbyggnad, språk och stil i olika typer av texter samt referat och kritisk 

granskning av texter. Skriftlig framställning av utredande och argumenterande texter. 

Normer och stildrag som hör till dessa texttyper.” 

 Svenska 3: ”Viktiga generella drag som rör disposition, språk och stil i texter av 

vetenskaplig karaktär. Läsning av och arbete med texter, vilket inkluderar 

strukturering, sovring, sammanställning, sammanfattning och källkritisk granskning.” 

2.1 Tidigare forskning  

Begränsningar måste göras inom det stora område som skrivforskning är. Fokus har därför 

legat på forskning som kommer så nära referatskrivandet och det som står i instruktionerna till 

elevernas skrivuppgift som möjligt. 

2.1.1 Att bearbeta andras text och skriva om den med egna ord 

Att skriva med egna ord är svårt att göra, men också till att börja med komplicerat att 

definiera. Vad är egna ord? När en sammanfattning ska göras av andras text så är det deras 

budskap som ska fortsätta att komma fram även om den skribent som bearbetar det ska se till 
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att ursprungstexten uttrycks annorlunda. I Nils-Erik Nilssons doktorsavhandling Skriv med 

egna ord, 2002, beskriver han bland annat svårigheten att tillägna sig andras språk och att 

avgöra vad som sedan är ens eget. Han ger följande beskrivning av vad det innebär att göra 

om något till egna ord: 

 

De blir mina egna ord först när jag gett dem min individuella betoning,  

när jag har fyllt dem med egna semantiska och expressiva intentioner.  

När andra ord på detta sätt har anpassats till de intentioner en enskild individ  

kan ha, då först kan man säga att han skriver med egna ord          

                 (Nilsson 2002:66) 

Nilsson skriver i sin forskning om grundskoleelever och deras skrivande av så kallade 

forskningsrapporter. Han har tittat på elevtexter och hur eleverna förhåller sig till sitt 

skrivande och kapitlet gällande Reproducerande texter visar på olika sätt att använda sig av 

källtext. Han har valt att rangordna det som han kallar framställningsformer (2002:73 ff.). 

Endast tre av dessa är relevanta för referatskrivande från en given kortare källtext och därför 

tas endast dessa upp:  

 Samplaren skriver av text och tar med mindre partier eller meningar från olika 

ställen i samma text, eller från olika källor, som sammanfogas till något eget. 

 Omskaparen plockar också delar från källor, men ändrar lite på ordning av 

orden eller tar bort vissa delar av meningar. 

 Referenten skriver en text som är en sammanfattning med ändringar från 

förlagan, ibland från flera. Då det inte finns referatmarkeringar i de elevtexter 

som Nilsson har undersökt är han tydlig med att han använder ordet referat 

trots detta. Denna beskrivning passar enligt Nilsson (2002:78) när ”eleverna 

har bearbetat källtexten språkligt på ett sådant sätt att man inte utan vidare kan 

finna spår av källtexten.”  

Nilsson kommer fram till att eleverna från år 7 till år 9 utvecklas mer och mer mot att 

omskapa och referera. I år 7 används metoden omskapa i 1 av de 18 reproducerande texterna 

som han har undersökt, i år 8 i 6 stycken av 17 och i år 9 i 5 av 15. När det gäller referera var 

siffrorna 1, 2 och 4 av samma antal texter. Det som är extra tydligt är att metoden sampla 

minskar rejält, från att användas i 15 texter i år 7 till 6 texter i både år 8 och 9.  

Robertsson och Lorentzson bygger sin uppsats Elevtexter − från säck till påse: Hur 

gymnasieelever skriver "forskningsrapporter" från 2008 på Nilssons forskning från 
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grundskolan. De konstaterar liksom Nilsson att eleverna i högre ålder går mer mot att 

omskapa och referera. De har i de 19 texter de har undersökt inte definierat någon som 

samplare, vilket tydligt var det övervägande i Nilssons undersökning av yngre elever.  

Många uppsatser har skrivits om elevers skrivande med egna ord, flera av dessa fokuserar 

på fusk eller plagiering, jag har valt att ta upp Emma Lindström (2013) då hon undersöker 

skrivande på gymnasiet. Emma Lindström kommer efter intervjuer med lärare fram till att det 

eleverna inte har verkat förstå är att även om de omformulerar källtext och skriver med egna 

ord så måste de hänvisa till källan (2013:30). De lärare som hon intervjuar påpekar att 

eleverna bör övas i att hantera källor tidigare under skoltiden så att de redan kan referera när 

de kommer upp till gymnasiet. I sin uppsats tolkar hon de beskrivningar som lärarna ger av 

sina elever som att de stämmer in på Nilssons samplaren, omskaparen och kopisten, den 

senare definieras av Nilsson som en skribent som tar större stycken direkt ur källtext (2002:73 

ff.). Emma Lindström har lagt en del fokus på när eleverna tar fakta från Internet och 

användandet av att markera, kopiera och klistra in text i sitt eget dokument, vilket gör att det 

skiljer sig en del från min undersökning då hennes handlar om mycket större mängd källtext 

än för att skriva ett referat av en enskild kortare text. Problematiken med bearbetning av text 

är dock densamma. 

Sofia Ask skriver i sin avhandling Vägar till ett akademiskt skriftspråk om hur nya 

studenter på högskolan klarar av kraven som ställs på dem vid skrivuppgifter. Hennes fokus 

vid textanalys är att se hur de studerande håller sig till den akademiska textkonventionen, t.ex. 

när det gäller referat, referenshantering och citat. Ask (2007) skriver så här under rubriken 

referat på sidan 39: ”I de refererande textavsnitten utelämnas då sådant som är oväsentligt i 

det aktuella sammanhanget och källans huvudidé presenteras.” Det hon sedan fortsätter med 

skiljer ett rent referat av en källtext från t.ex. en utredande text där skribenten ska producera 

eget med egna tankar: ”Målet är att belysa egna påståenden, eller att positionera sig gentemot 

idéer i det som presenteras i källtexten.” Utöver det beskriver även Ask referatmarkörer som 

en del av att visa vem det är som egentligen har skrivit den text de studerande använder sig 

av. Den undersökning som Ask gör gäller bland annat hur de studerande har klarat 

stadieövergången mellan gymnasiet och högskolan och när det gäller min uppsats har de 20 

eleverna nyss genomgått en annan stadieövergång, den mellan högstadiet och gymnasiet. Här 

ställs, precis som för Asks studerande, nya krav på nivå i skrivandet mot vad eleverna är vana 

vid. När Ask analyserar texterna i studien använder hon sig av Nilssons tidigare beskrivna 

termer kring framställningsformer. Ask kommer fram till att många av de nya studenterna 

använder sig av källtexter genom att kopiera eller sampla, ibland utan att vara medvetna om 
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det. Samma student både skriver av och citerar ur samma text och Ask påpekar att detta är ett 

tecken på att den studenten inte märker att hon verkligen skriver av även utanför citattecknen.  

2.1.2 Elevers textskrivande i förhållande till genre 

Catharina Nyström (Höög) forskar om skrivande i skolan och har i sin avhandling 

Gymnasisters skrivande – En studie av genre, textstruktur och sammanhang från 2000 valt att 

både titta på vad eleverna skriver för texter och hur de bygger upp dessa texter. Nyström 

beskriver sitt undersökningsmaterial delvis utifrån genre då hon anser att ”valet av en sådan 

beskrivningsmodell gör det möjligt att organisera större textmaterial i kategorier och 

genrebegreppet kommer då att fungera som ett slags homogeniseringsbegrepp” (2000:27). 

Mitt textmaterial är inte ”större”, men en kategorisering kan ändå göras utifrån detta och 

Nyström anser också att genrebegreppet hjälper till att beskriva texters typiska struktur och 

innehåll. Nyströms har använt uttrycket genreträff eller idealtext när eleverna i hennes 

undersökning har hamnat rätt enligt tanken med skrivuppgiften de getts. När det gäller de 

texter som Nyström har klassificerat som referat finns både material där eleverna till att börja 

med själva har benämnt dem som just referat och texter där ”intentionsmarkörer har legat till 

grunden för klassificeringen” (2000:61). Den typiska markör som nämns här är 

Referatannonsering, att texten direkt har en källhänvisning innan en sammanfattning av ett 

innehåll följer.  

I introduktionskapitlet ”En bok om textvård” av Olle Josephson i Textvård − Att läsa, 

skriva och bedöma texter (Svenska språknämnden 2006) skriver han allmänt om texter. 

Josephson beskriver hur elever som inte har rätt faktabakgrund inför en uppgift, rätt ”mentala 

scheman”, får svårt att ta till sig det de läser och särskilt att skriva något eget producerat 

material. Detta leder för eleverna till att: ”Enda sättet att få ihop några rader blir då att skriva 

av utan att förstå.” (2006:13). Josephson skriver vidare att när läsare och skribenter blir mer 

medvetna om texter bygger de upp så kallade genreförväntningar så att vissa normer för 

texten bör uppfyllas. 

Genrenormer är en förutsättning för en fungerande kommunikation. Möter vi en text 

som alldeles avviker från dem får vi mycket svårt att förstå den och hantera den […]  

Att lära sig läsa är till inte ringa del att lära sig olika genrer. Och att lära sig skriva är i  

än högre grad att förstå vilka krav som finns på genren, från den enkla berättelsen i  

grundskoleuppsatsen till examensarbetet på högskolan. En grundläggande textriktighets- 

fråga är därför hur texten svarar mot rådande genrenormer och tilltänkta läsares  

textscheman och genreförväntningar.                   

                  (Josephson 2006:13). 
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2.1.3 Övrig relevant forskning 

När det gäller att titta på uppdelningen av elevers texter är Siv Strömqvists avhandling 

Styckevis och helt, 1987, av intresse. Hon beskriver de grafiska styckemarkeringarna blankrad 

och indrag som ”textuella skiljetecken” (1987:22), då de enligt henne är ”viktiga komponenter 

i textbildnings- och omvärldstolkningsprocessen.”(1987:21). Hon beskriver att valet av 

markering fungerar olika inom olika genrer, men att det som delas upp ska ses som 

innehållsligt sammanhörande och att skribenten ska hålla sig till en sorts markering genom 

hela sin text. Strömqvist har i sin forskning kring styckeindelning kommit fram till att andra 

fel i textens upplägg kan ses ännu tydligare när eleverna brister i sin användning av grafiska 

styckemarkeringar. 108 diskursiva elevtexter finns med i Strömqvists forskningsmaterial och 

en av de erfarenheter hon delar med sig av är att ju äldre eleverna blir desto oftare använder 

de styckeindelning. Hon skriver också om hybridmodellen som inte bringar klarhet i texten 

men används i sammanhang med även äldre eller mer vana skribenter. De kan också 

återfinnas i ”universitetsstuderandes rapporter och uppsatser eller i mindre seriösa tryckalster. 

Denna styckemarkeringsmodell bör inte uppmuntras” (1987:196). De referat som undersöks 

här är korta och kräver inte många stycken, men instruktionen anger att texten ska delas in 

och eleverna kan ändå visa att de vet hur detta görs och om de har förstått vad som hänger 

samman och vad som passar att skilja åt. 

När skrivande sker i skolan lägger eleverna väldigt olika vikt och tid vid det de gör. Detta 

är något som utvecklas med vana och ålder, men för att få ihop en bra text krävs t.ex. att 

texter ska läsas igenom och revideras. Mona Blåsjö skriver om detta i Skrivteori och 

Skrivforskning: ”Erfarna skribenter reviderar mer än oerfarna […]. Detta tycks ha ett samband 

med att erfarna skribenter har övergripande mål som inkluderar läsarens behov och 

kommande reaktion” (2010:14). 
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3 Resultat 

De 20 referaten kommer i denna del att presenternas utifrån de kriterier som angivits i metod 

och material, avsnitt 1.3. Under rubriken för varje nytt moment som undersöks inleds avsnittet 

med passande citat som är tagna ur instruktionen från Bra Svenska A (2004:107-109). 

Resultatet blir en genomgång av elevernas referat utifrån dessa instruktioner. De citerade 

delarna ur elevtexterna anges med kursiv stil och kommer vid alla tillfällen återges exakt som 

de skrevs, det vill säga med eventuella språkfel kvar.  

3.1 Längd på referaten 

Källtexten av Lindström, ”Samarbeta för att överleva” är 423 ord, vilket eleverna har i uppgift 

att sammanfatta i referatform. I instruktionen står det: ”Ett referat ska vara kortare än 

ursprungstexten. Du ska bara ta med det viktigaste och undvika detaljer”, senare nämns även 

ett omfång: ”använd cirka 200 ord”, för just uppgiften att skriva referat av denna källtext. De 

20 referatens längd kan ses i diagram 1.  

 

Diagram 1. Referatens längd i antal ord 

Endast 3 av de 20 texterna är längre än det rekommenderade antalet ord och det längsta är 

228. 10 av referaten håller sig inom det jag skulle definiera som ”ca 200 ord”, i spannet 

mellan 170 och 230, men alltså inget över det. 10 texter hamnar under 170 ord och 3 av dem 

är extra korta med enbart 106, 118 och 126 ord, alltså långt ifrån instruktionens beskrivning. 

Medellängden på referaten hamnar på 175 ord.  
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3.2 Referatannonsering  

Bra Svenska A ger eleverna tre exempel, som jag har valt att kalla alternativ 1, 2 och 3, på hur 

källhänvisning kan göras som inledning för att visa att den text de skriver är en 

sammanfattning av någon annans material, alltså en referatannonsering. 

1. ”Fredrik Lindström skriver i sin bok Världens dåligaste språk under rubriken 

”Samarbeta för att överleva” om kommunikation …” 

2. I sin bok Världens dåligaste språk under rubriken ”Samarbeta för att överleva” skriver 

Fredrik Lindström om människan och hennes språk …” 

3. Om kommunikation skriver Fredrik Lindström i sin bok Världens dåligaste språk. 

Rubriken är ”Samarbeta för att överleva”, och i texten tar han upp …” 

De tre punkterna i slutet av varje alternativ visar att något från texten bör läggas till för att 

göra referatannonseringen komplett och detta har eleverna fått försöka förstå själva, och det 

har inte förtydligats i den muntliga instruktion de fick av läraren. Det som skiljer alternativ 1 

och 2 från alternativ 3 är att det senare inte blir en korrekt svensk mening om inte tillägg av 

ord görs. Eleverna har med referatannonsering i sina texter, med ett enda undantag.  I 2 av de 

19 texterna som har kapitlets rubrik ”Samarbeta för att överleva” dock glömts i 

annonseringen, vilket gör att de inte kan anses vara helt korrekta. 

3.2.1Alternativ1  

6 av eleverna har använt sig av alternativ 1 med tillägg som: att människan har två drivkrafter 

i sig eller mellan oss människor. 4 av de 6 har använt sig av denna referatannonsering, men 

utan tillägg av ord i slutet.   

3.2.2 Alternativ 2 

Även alternativ 2 har använts av 6 elever. Detta kan ses med tillägg som: att hon inte kunde 

utveckla det ensam för att om man är ensam vet man skälv vad man vill och när man vill det 

eller om hur människan och hennes språk har förbättrats. I 3 av referaten står annonseringen 

utan tillägg av ord. 

3.2.3 Alternativ 3 

4 elever har startat med alternativ 3. En elev har inte förstått att detta alternativ kräver en 

fortsättning för att bli korrekt: Om kommunikation skriver Fredrik Lindström i sin bok 

världens dåligaste språk. Rubriken är ”Samarbeta för att överleva”, och i texten tar han upp. 
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Ett referat saknar textens rubrik ”Samarbeta för att överleva”, men har i övrigt följt upplägget 

för alternativ 3. De 2 övriga har lagt till text efter användningen av exemplet 

3.2.4 Egenformulerad referatannonsering 

3 elever har skrivit egna varianter av referatannonsering, inspirerade av de alternativ som 

finns men ändå utan att ha skrivit av: 

 Referat 4: Med meningen: Människan har två starka krafter i sig” inleder Fredrik 

Lindström sitt kapitel ”Samarbeta för att överleva” med, i boken världens dåligaste 

språk.  

 Referat 15: Fredrik Lindström betonar i sin bok världens dåligast språk under 

rubriken ”Samarbeta” för att överleva att människor mår bra att ha någon nära sig 

och att detta kan för länga deras liv.  

 Referat 18: I boken med titeln världens dåligaste språk som skrivit av Fredrik 

Lindström berättar om att vi människor behöver varandra.  

Den tredje av dem har dock inte fått med titeln på kapitlet där texten är tagen. 

3.2.5 Referatannonsering saknas  

I Referat 8 inleds inte texten med en referatannonsering utan en ofullständig källhänvisning 

finns som underrubrik till ordet Referat: ”Källa: Fredrik Lindström, människan har två starka 

krafter i sig, Sammarbeta för att överleva”. 

3.3 Referatmarkörer 

”Förutom att ange källan behöver du påminna i ditt referat om vem det är som har skrivit 

ursprungstexten” står att läsa i Svenska A och i instruktionen ges följande exempel på 

referatmarkörer: ”Fredrik Lindström skriver”, ”Lindström berättar”, ”Författaren poängterar”, 

”Han beskriver” och ”Som Lindström beskriver”. En korrekt referatmarkör innehåller alltså 

en hänvisning till författaren och vad han utför för handling, ett verb passande för situationen. 

Eleverna kunde här fritt välja att använda något av exemplen som ges eller komma på egna 

alternativ. Det står även att: ”Eftersom du och dina läsare antagligen inte är personligen 

bekanta med författaren så ska du nämna både förnamn och efternamn eller enbart 

efternamn”. Eleverna har med ett undantag använt referatmarkör och har alltså följt 

instruktionen. De olika sätt de har löst detta på, gällande val av verb eller användningen av 

författarens namn, redovisas i denna del.   
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3.3.1 Antal referatmarkörer  

Antalet referatmarkörerna som har använts i varje referat varierar stort och detta visas i 

diagram 2.  

 

Diagram 2. Antal referatmarkörer per referat 

Alla referat ska innehålla referatmarkör, men två gör det inte. De flesta, 10 referat, har 2 

markörer och 4 referat har 3 stycken. 4 texter har 4 referatmarkörer eller fler och det som 

markant skiljer sig från de andra är Referat 11 som har 9 referatmarkeringar. Flera av de verb 

som var mindre vanliga totalt sett återfinns här: Lindström börjar sin text med, Lindström 

kopplar sedan, Lindström poängterar att, Lindström fortsätter texten med, Lindström 

förklarar sedan, Lindström förklarar, Sedan går han tillbaka och kopplar ihop, Lindström 

poängterar och Lindström avslutar texten med. Verben följer progressionen i texten genom 

sammanfattningen av källtexten, se också 3.8 Texter i sin helhet. 

3.3.2 Verb i referatmarkörer 

Trots att de fyra verben: skriver, berättar, poängterar och beskriver står med i instruktionen 

är det enbart verbet skriver som slår igenom helt i referaten, det används i 8 av referaten, 

sammanlagt 11 gånger. Verbet berättar kan ses i två referat. Poängterar, används 2 gånger 

båda i Referat 11. Det fjärde förslaget: beskriver, är det ingen som använder. De verb som 

används totalt i referatmarkörerna visas i diagram 3.  
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Diagram 3. Verb i referatmarkörer 

Av de 52 referatmarkörer som används är det 3 verb som används mest, 11 gånger vardera: 

skriver, säger och menar. Utöver det används resterande verb en eller två gånger. De 16 olika 

verb som används kan delas in i två grupper: den första är de neutrala, det vill säga de som 

bara visar på vad Lindström gör och eventuellt var i hans text det är hämtat: innehåller, visar, 

avslutar, berättar, förklarar, fortsätter med, poängterar, kopplar ihop, skriver, börjar och 

säger. Den andra gruppen är de verb som genom sin betydelse gör att eleverna verkar lägga in 

en värdering i det som sägs, vare sig detta är medvetet eller inte: tycker, menar, och försöker 

förklara. Menar som är ett av verben som används mest verkar inte ses som annorlunda än 

skriver eller säger, utan mer som en synonym till att Lindström har skrivit informationen. 

3.3.3 Författaren i referatmarkören 

I 2 av referaten används bara förnamnet, Fredrik, trots instruktionen. Referat 13 gör det 

konsekvent genom sin text: Fredrik säger, [I d]en här texten visar Fredrik, som Fredrik 

tycker och Fredriks bok innehåller. Referat 18 har varierat med tre olika sätt att skriva 

författarens namn: Lindström berättar, Så skriver Fredrik att och säger Fredrik Lindström. 

De övriga använder både för- och efternamn eller bara efternamnet, enligt instruktionen. De 

flesta referaten håller sig till att upprepa namnet, men 7 stycken har när de tidigare nämnt 

Lindströms namn även använt pronomenet han. Detta har gjorts på två sätt, som t.ex. Referat 

15: Han menar att som står flera meningar efter, eller till och med i ett annat stycke än 

författarnamnet eller som i Referat 6 när det följer direkt på en tidigare referatmarkör: men ar 

Fredrik Lindström. Han skriver också att. 

 



20 
 

3.4 Citat 

På sidan 109 i instruktionen kan man läsa: ”Om du tycker att något i texten är mycket viktigt 

och du gärna vill återge det precis som det står ska du använda citattecken." Det står sedan ett 

exempel: ” ’Hon vill överleva. Och hon vill fortplanta sig.’ Detta betonar Lindström …” 

Instruktionen trycker även på: ”Tänk på att inte lägga in för många citat.”. Det ska alltså ses 

som frivilligt att använda citat i detta referat, men om det görs måste källtexten skrivas av 

exakt och markeras med citattecken och det får inte ta upp för stor del av texten. Jag kommer 

att redovisa om eleverna har använt citat och hur gjort det och även hur citatet står i relation 

till övrig text.  

3.4.1 Antal och andel citat i varje referat  

De totalt 22 citaten tar upp väldigt olika stor del av elevernas texter och det varierar om 

eleverna har valt att ha med citat överhuvudtaget. Antal citat per referat visas i diagram 4 och 

andel citat i diagram 5. 

 

Diagram 4. Antal citat per referat 

12 av 20 elever har valt att ha med citat i sina referat. Av dessa har 5 personer med 1 citat, 4 

personer med 2 citat och 3 personer med 3 citat.  
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Diagram 5. Andel citat i procent 

De 12 elever som har citat med har nyttjat dem i väldigt spridd mängd av den totala texten. 

Andelen citat har beräknats på antalet citerade ord i relation till textens totala längd. 

Spridningen är allt mellan 4 % och 37 %. De flesta citaten upptar ca 10 − 20 %. 5 texter har 

mer än 20 % av sin text i citat. När det gäller antalet citat i relation till andelen citat sticker 

Referat 14 ut med 2 citat som uppgår till 26 % av texten men särskilt Referat 13 med 1 citat 

som tar upp 23 % av den totala texten.  

3.4.2 Korrekta eller inkorrekta citat 

Av de 22 citaten är 15 både helt korrekt avskrivna från källtexten och har citattecken. 3 citat 

har 2 olika felaktigheter då de har skrivits med endast citattecken i början av citatet och orden 

dessutom inte har skrivits av korrekt. 4 citat har korrekta tecken men något har missats när 

orden har skrivits av.  

3.4.3 Citatens placering i övrig text 

Alla citaten som eleverna har skrivit står i formen av självständigt citat. I de 12 referaten där 

de finns med har 11 skrivit citatet med en referatmarkör innan: Lindström börjar sin text med 

en inledning som låter så här: ”Människan har två starka krafter i sig- om vi ser på henne 

rent biologiskt. Hon vill överleva. Och hon vill fortplanta sig.” eller efter citatet ”Människan 

har två starka krafter i sig” säger Lindström. 1 referat har 3 gånger mitt i sin övriga text 

citerat en mening källtext och sedan gått vidare med sina egna ord igen utan referatmarkör. 
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3.5 Bearbetning av text 

Två instruktioner ges till eleverna när det gäller bearbetningen av texten och hur de ska 

förhålla sig till den: ”Du visar att du har förstått texten genom att formulera dig med egna 

ord” och ”Kom ihåg att inte ta med egna åsikter”. 

3.5.1 Avskrivet från källtexten 

En del text är tagen direkt från källtextens formulering utan att markeras som ett citat. Ibland 

görs detta med enstaka ord och ibland gäller det hela fraser eller delar av texten. När det gäller 

de enstaka orden så har de definierats som avskrivna om de är väldigt specifika och dessutom 

står kvar på samma plats som tidigare mitt i det bearbetade. Andelen avskrivna ord angett i 

procent av det totala antalet ord de har skrivit kan ses i Diagram 6. 

 

Diagram 6. Andel avskriven text från källtexten i procent  

I 1 av de 20 referaten är inget utöver citat direkt avskrivet, Referat 13. Referat 11 har enbart 3 

%, vilket är 7 ord, som kan återfinnas exakt i källtexten. Därutöver är det 7 referat som har 

mellan 8 och 16 % och alltså inte heller visar på någon större andel avskrift. 11 referat ligger 

över 20 % och 4 av dessa till och med över 40 %. I Referat 18 är alla de 81 sista orden 

avskrivna från källtexten. 

3.5.2 Något omformulerat från källtexten 

Under denna del redovisas den del av elevernas referat där de har gjort mindre förändringar, 

men det som skrivs är fortfarande väldigt likt källtexten. Nedan listas exempel på de 

förändringar som eleverna har gjort: 



23 
 

Tabell 1 – Varianter av omformulering av text

 

Alla varianter i Tabell 1 kan även ses i kombination med varandra, men i slutändan utan större 

förändringar från källtexten. Andelen något omformulerad text i procent från de olika 

referaten kan ses i Diagram 7.  

 

Diagram 7. Andel något omformulerad text i procent 

Alla referat utom Referat 3 och 19 innehåller det som jag beskriver som något omformulerad 

text. 4 referat har mindre än 10 %, 8 stycken har mellan 10 och 20 % och de sista 2 har tydligt 

mycket större andel än andra: 42 respektive 45 %.  

 

 

Varianter av omformuleringar av text Källtextcitat Referat Elevtextcitat

Ändrat mellan obestämd och bestämd form  ”var deras chanser” Referat 2 var chanserna

Ändrat mellan singular och plural ”En människa blir lätt deprimerad” Referat 1
Vi människor blir lätt 

deprimerade

Från ett pronomen till motsvarande 

substantiv 
”gett henne insikter” Referat 5 gett människan insikt 

Byte av pronomen + verbform ”man kan ifrågasätta” Referat 4 vi ifrågasätter.

Byte av tempus ”som uppfunnit ett” Referat 5 som  uppfann ett

ta bort/lägga till något/några ord

”Allting vi gör och säger är 

ytterst på något sätt kopplat till 

dessa drivkrafter.”

Referat 10

Allt vi gör har någon slags 

koppling till de här två 

krafterna.

ordningsföljden ändras på ett antal ord

”Människan är ett flockdjur; hon 

klarar sig bäst om hon 

samarbetar.”

Referat 4
Människan måste sammarbeta 

eftersom hon är ett flock djur.
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3.5.3 Egenformulerad text  

Elevernas texter ska vara referat av källtexten och de ska alltså bearbeta texten till egna ord. 

När eleverna har gjort om källtexten så mycket att de helt kommer ifrån den ursprungliga 

formuleringen har detta definierats som egenformulerad text. Andelen egenformulerad text 

kan i diagram 8 ses i procent av elevernas totala text. 

 

Diagram 8. Andel egenformulerad text i procent 

Tre referat sticker ut åt det nedre hållet, med enbart 13 %, 16 % och 19 % av orden i texten 

definierade som egenformulerade. Totalt sett har 13 texter mindre än 50 % egenformulerad 

text. Av de övriga 7 referaten har 3 över 70 % och det med högst andel, Referat 11, har 85 % 

av texten bearbetad till egna ord. 

3.5.4 Egna tillägg (som inte kommer från källtexten) 

8 referat innehåller delar som inte har hämtats från Lindströms text. Dessa är av olika 

karaktär, den vanligaste är att de drar ett resonemang Lindström för vidare till att bli 

extremare eller gälla i fler lägen eller för fler personer som: 

 och skaffa familj vill nästan alla Lindström skriver ”att människan behöver fortplanta 

sig för att överleva” han tar inte upp något om vilja.  

 Vi blir galen av för mycket ensamhet och göra allt tillsammans för att överleva och 

ingen förtjänar att vara ensam. Lindström beskriver att ensamhet kan leda till 

depression, inte galenskap och han lägger ingen värdering i om man förtjänar 

ensamhet eller inte.  
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En annan variant är att de tar upp något som kan stämma men inte kan ses i texten:  

 hur mycket själv säkerhet vi har i vårt samhälle. Lindström nämner ingenting om 

självsäkerhet eller bilden av sig själv. 

 Idag när man söke jobb kan chefen välja bland annan 50 sökare. Ingenting om 

jobbsökande tas upp i källtexten. 

I referat 13 återges vad Fredrik Lindström tycker trots att hans åsikt inte står med i texten: 

eller som Fredrik tycker lite för trygga han tycker att vi inte bör spendera tid framför Tv:n 

utan istället bör vi göra andra viktiga saker i vårt samhälle. Ytterligare en version hittas i 

Referat 13, att eleven kommenterar texten som i en recension: om du gillar hans sätt att tänka 

på rekommenderar jag att du köper hans bok.  I Diagram 9 kan de egna tillägg i referaten ses 

i procent. 

 

Diagram 9. Andel egna tillägg i procent  

Referatet med störst andel egna kommentarer och tillägg till texten har 26 %. Nästa som 

utmärker sig har 18 %. I övrigt är det ytterligare 6 referat som har med det som jag har tolkat 

som fakta eller kommentarer som inte direkt kan utläsas ur källtexten. 

3.6 Styckeindelning 

”Tänk på att också dela in texten i stycken” kan läsas i instruktionen och därför har 

styckeindelning valts som en del att undersöka trots att detta inte är något typiskt för just 

genren referat. 4 elever har skrivit sina referat utan någon indelning. 13 texter av de 

kvarvarande 16 har använt sig konsekvent av styckemarkeringsmetoden blankrad, de 3 övriga 
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har delvis inkorrekta styckemarkeringar, med blandat blankrad och hybridstycken. Ingen av 

eleverna använder sig av indrag när de delar in sin text. 

3.6.1 Antal styckemarkeringar i referaten 

Fördelningen av hur många styckemarkeringar det finns i respektive referat kan ses i diagram 

10. 

 

Diagram 10. Antal styckemarkeringar i referaten 

16 av 20 referat har styckeindelning över huvud taget, alltså är det 4 texter utan indelning. I de 

referat som har stycken skiljer sig längden på styckena mycket. Ytterlighet åt det korta hållet 

finns i 3 referat, som har 1 eller 2 meningar i varje stycke. Dessa har jag i min 

sammanställning i tabell 2 definierat som för korta för att anses vara korrekt indelade i 

stycken. Ett längre stycke återfinns i Referat 2 med 123 ord i 7 meningar och i Referat 6 med 

120 ord i 5 meningar. Det 2 kortaste referaten har ingen styckeindelning men det tredje 

kortaste med 123 ord är indelat i 3 stycken. Den längsta texten med 228 ord har 5 stycken 

varav 1 med 3 hybridstycken i. 

3.7 Faktainnehållet i referaten  

Det som sägs i instruktionen om faktainnehållet i källtexten är ”Plocka ut det viktigaste”. 

Lindströms text har 5 stycken, och vad som är det viktigaste kan vara en svår avvägning. 

Eleverna har i de flesta fall försökt använda sig av fakta från alla stycken i texten, vilket ger 

en helhetsbild. 

Det som är tydligast i elevernas användning av innehållet är att 17 av 20 referat helt följer 

den ordning som källtexten har tagit upp informationen i. I de 3 referat som blandar ordningen 
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är det bara ett styckes information som inte kommer i den ursprungliga ordningen. Endast 4 

elever har med information från alla 5 styckena. 7 elever har med från 4 stycken och 8 elever 

från 3 stycken. Endast Referat 17 har med fakta från enbart 2 stycken, de 2 första. Då eleverna 

har med fakta från 4 stycken är det i de allra flesta fall inga fakta med från det avslutande 

stycket i Lindströms text. 5 av 20 referat har sammanfattande information hämtad från olika 

delar av källtexten någonstans i sitt referat. De övriga 15 tar upp fakta från ett stycke i taget, 

utan att blanda eller sammanfatta den från olika delar av Lindströms text. 

3.8 Referat i helhet 

Två referat har valts ut för att kommenteras i sin helhet, Referat 11 och 13. Orsaken till att 

dessa har valts är att de är texterna som skiljer sig mest från källtexten, Referat 11 genom att 

använda egenformulerad text till 85 % och Referat 13 som refererar till 44 % men som även 

har med eget tillagt som inte tagits från källtexten till 26 %. Dessa texter kommer att 

kommenteras utifrån alla kriterier i instruktionen och utifrån hur de fungerar som referat i sin 

helhet. För att visa hur jag har definierat orden i texterna och räknat ut procent till 

diagrammen markerar jag de två texterna på följande sätt: de ord som definierats som 

egenformulerade med kursiv stil, de som är något omformulerade med fet stil, direkt avskrivet 

utanför citat har skrivits med understruken text och egna tillägg med versaler. Citat har kvar 

normal stil, då dessa redan är markerade med citattecken av eleven. En del av elevernas 

referat har utelämnats då publicering inte kan göras av hel text. 

Referat 11 

I sin bok Världens dåligaste språk under rubriken ’’Samarbeta för att överleva’’ skriver Fredrik Lindström om 

människan och hennes natur och överlevarinstinkt. Den naturliga och sexuella selektionen beskrivs ytligt på 

cirka 400 ord. 

Lindström börjar sin text med att konstatera att människor, som vilket djur som helst, rent biologiskt sett vill 

överleva och fortplanta sig. Lindström kopplar sedan dessa två starka biologiska mål till mer allmänt kända 

drivkrafter. Lindström poängterar att […] vad man gör handlar i slutändan om överlevnad och fortplantning. 

Lindström fortsätter texten med att […]. Fler människor runtomkring dig betyder större överlevnadschans, 

därför dras vi till människor som vi kan hjälpas åt med.  

Lindström förklarar på samma vis uppkomsten av språket och driften att kommunicera. Sedan går han tillbaka 

och kopplar ihop framkomsten av språket och människans tendens att leva i flock och att samarbeta. Lindström 

poängterar att människan aldrig skulle utveckla ett språk om hon skulle ha levt ensam. 

Lindström avslutar texten med ett stycke som handlar om det moderna samhällets kommunikation. Istället för att 

överleva använder vi redskapet till underhållning i ett samhälle i överflöd. 
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Referat 11 är den näst längst texten med 221 ord. Den inleds med en korrekt 

referatannonsering. Eleven har tydlig inledning och avslutning där Lindströms texts upplägg 

blir klart för referatets läsare genom referatmarkörerna börjar och avslutar. Denna text skiljer 

sig från de andra på flera sätt än att den har störst andel egenformulerad text, 85 %, den har 

som kunde ses i 3.5.1 minst andel direkt avskrivet från källtexten, 3 %, och inget finns med 

som inte kan utläsas ur Lindströms text. De få ord som ger dessa 3 % har definierats som 

direkt avskrivna trots att t.ex. drivkrafter är ett enda ord då de är väldigt specifika för texten 

och därför märks i elevernas egna formuleringar. Referat 11 står även för flera av de verb i 

referatmarkörer, 3.3.2, som inte fanns att hitta i andra referat och i särklass flest 

referatmarkörer, se 3.3.1. De 4 styckemarkeringarna är korrekta, med blankrad. Eleven har 

valt att inte citera något. Detta referat är 1 av de 5 texter som har sammanfattat text från olika 

stycken i källtexten tillsammans, inte tagit text från ett stycke i taget. I sammanställningen 

över alla referat, tabell 2, får detta referat ett kryss i alla spalter, det vill säga lyckats med allt 

instruktionen kräver. 

Referat 13 

Om kommunikation skriver Fredrik Lindström i sin bok världens dåligaste språk. I texten skriver han mycket om 

hur vi mäniskor är beroende av varandra och […] att de som har gjort att mäniskan är så överlägsen är för att 

vi har utväcklat ett eget språk våran snabba kommunikation till varandra den har ökat våra chanser till 

överlevenad enormt mycket. 

Fredrik säger ”Undan för undan har hon förfinat det här redskapet, så att det gett henne insikter att överlista 

naturen och inte behöva krämpa för sin överlevnad bland andra däggdjur. Hon kan lugnt sitta hemma och klaga 

på vad mycket smörja som visas på TV istället”  

Den här texten visar Fredrik HUR MYCKET SJÄLV SÄKERHET VI HAR I VÅRT SAMHÄLLE och hur 

mycket vi kan för lita oss på varandra och känna oss trygga ELLER SOM FREDRIK TYCKER LITE FÖR 

TRYGGA HAN TYCKER ATT VI INTE […]. fredriks bok innehåller många fler tankar och åsikter OM DU 

GILLAR HANS SÄTT ATT TÄNKA PÅ REKOMMENDERAR JAG ATT DU KÖPER HANS BOK. 

Referat 13 är med 198 ord en av de texter som håller sig närmast det rekommenderade antalet 

ord. Den inleds med en referatannonsering enligt alternativ 3, där dock källtextens rubrik 

”Samarbeta för att överleva” inte skrivs ut. Här finns 1 citat som tar upp 27 % av referatets 

längd i stycket i textens mitt, och texten har därför ansetts ha för stor andel citat. Förutom 

detta har eleven bearbetat Lindströms text, detta har gjorts med 7 % något omformulerad text 

som kan ses i första stycket tillsammans med de 44 % egenformulerad text. Det återstående 

sista stycket har bearbetats och skrivits om, men kommit för långt från källtexten vilket 

definierats som tillagd text i 3.5.4. Den sista meningen med en rekommendation att köpa 
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Lindströms bok kunde ha fungerat i en recension men inte här. Styckemarkeringarna är 

korrekta med blankrad och fakta som används är tagen ur 3 av Lindströms stycken. Referatet 

får markeringar i 4 av 7 spalter i sammanställningen i tabell 2.  

3.9 Sammanställning av alla referat  

Avsnitten 3.1 − 3.6 visar tillsammans hur väl instruktionen till att skriva ett referat av 

Lindströms text har följts. Vad eleverna har klarat av utav de instruktioner som har getts 

sammanställs nedan i tabell 2, med det referat som ligger närmast instruktionen högst upp, till 

det som har kommit längst ifrån längst ner. Spalternas ordning har satts från vänster till höger 

efter vilken del av instruktionen flest elever har klarat av. 

Tabell 2 – Sammanställning av alla referat 

 

Referaten har fått ett kryss då de har skrivits i enlighett med det som instruktionen har 

beskrivit. Längst till vänster visas att referatmarkörer är det som oftast finns med, som 

beskrivs i 3.3, endast 2 elever har missat det. Denna instruktion har eleverna verkligen tagit 

till sig och den har alltså följts till högst grad. En korrekt referatannonsering ska finnas med 

och för att räknas ska den ha med allt om källtexten, se under kapitel 3.2, nästan lika många 

referat-

markörer 

finns

korrekt referat-

annonsering

inga citat eller 

korrekt citat-

användning

inget eget 

tillagt

Längd ca 

200 ord

korrekt 

stycke-

markering 

skriver med 

egna ord 

mer än 50 %

Referat 11 x x x x x x x

Referat 6 x x x x x x

Referat 9 x x x x x x

Referat 1 x x x x x

Referat 15 x x x x x

Referat 2 x x x x x

Referat 20 x x x x x

Referat 8 x x x x

Referat 16 x x x x

Referat 19 x x x x

Referat 14 x x x x

Referat 5 x x x x

Referat 4 x x x x

Referat 7 x x x x

Referat 10 x x x x

Referat 3 x x x x

Referat 13 x x x

Referat 12 x x x

Referat 18 x x x

Referat 17 x x
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har klarat av det då endast 3 elever har missat detta. Citat krävs inte, så ett kryss sätts både om 

det inte finns alls och om det finns med på ett korrekt sätt, se avsnitt 3.4. Dessutom ska de inte 

låta citaten ta upp för stor del av texten, så är mer än 20 % av texten citat har de inte fått 

markeringen för korrekt. En majoritet har även kryss i nästa spalt vilket gäller om de har hållit 

sig ifrån att lägga till egna kommentarer, som kan ses i 3.5.4. När det gäller referatens längd, 

avsnitt 3.1, har jag godkänt det om de är ca 200 ord vilket jag har definierat som mellan 170 

och 230 ord. Därefter visas om styckemarkeringar finns med och har gjorts korrekt, se 3.6. 

Längst till höger kan vi se spalten med minst antal kryss, om eleven har gjort om texten till 

egna ord till mer än 50 %, se 3.5.3, vilket alltså kan utläsas som det svåraste för eleverna. 

Sammanställningen visar oss att endast 1 elev har följt alla instruktioner, Referat 11. 

Referat 6 har fått med några få ord med fakta som inte kan läsas ut ur källtexten, men har 

annars följt resterande instruktioner. Referat 9 har inte skrivit om texten till egna ord till mer 

än 50 % av texten, men har med övrigt. 4 referat har missat 2 delar varav det för 3 av dem är 

att referera mer än 50 %, och har alltså med 5 av 7 moment. Alla dessa elever har klarat 

många av de moment som krävs för att det ska vara enligt genren och ytterligare 7 har 

fortfarande klarat majoriteten av instruktionen. De som däremot märks åt andra hållet är 3 

referat med endast 3 moment med. Längst ner kan Referat 17 ses som har med korrekt 

referatannonsering men utöver det bara en markering för citat, vilket i detta fall betyder inget 

citat.   
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4 Sammanfattning av resultatet och diskussion 

Josephsons ord: ”Genrenormer är en förutsättning för en fungerande kommunikation. Möter 

vi en text som alldeles avviker från dem får vi mycket svårt att förstå den och hantera den” 

(2006:13) visar att läsaren förväntar sig visst upplägg på en text som definieras till en viss 

genre. När jag har analyserat elevernas texter är det efter hur väl de passar in i normerna för 

ett referat. Det finns som räknas upp i avgränsningar, 1.4, många andra faktorer i texterna som 

skulle kunna kommenteras och när elevernas uppgifter får sin bedömning kommer dessa 

aspekter också att ligga till grund. Vissa av referaten innehåller många typiska drag för 

referat, men har till exempel också väldigt stora brister i till exempel stavning, ordval, 

meningsbyggnad eller textbindning.  

Då jag håller mig till att analysera det i elevernas referat som har definierats i metoden kan 

jag se direkt att instruktioner om hur referatet ska skrivas bara hjälper dem en bit på vägen. 

När det är väldigt konkreta instruktioner med tydligt angivna exempel, som för 

referatannonseringen och referatmarkörerna, har nästan alla elever lyckats. En elev har en 

fristående källhänvisning istället för referatannonsering, 2 referatannonseringar är inte helt 

kompletta och 2 referat innehåller ingen referatmarkör. Men, i stort sett har eleverna lyckats 

väldigt bra med dessa båda typiska drag och dessutom fått med dem på ett naturligt sätt in i 

sin text.  

Styckeindelning ska finnas i referaten, men här görs ingen ytterligare beskrivning om hur 

det ska göras och inget exempel ges, antagligen för att elever ska ha arbetat med det tidigare. 

13 elever har ändå använt sig av den korrekta styckemarkeringen blankrad, dock har 3 av dem 

med alltför korta stycken. 4 elever har ingen styckemarkering och ytterligare 3 har blandat 

korrekt blankrad med inkorrekta hybridstycken (Strömqvist, 1987).  

Att citera från Lindströms text är inget krav i instruktionen, men görs det ska det självklart 

göras korrekt. 12 av 20 elever har citerat och de flesta har gjort det rätt, men det finns ändå 

citat som är inkorrekt avskrivna och några få saknar citattecken efter det citerade, vilket 

antagligen beror på slarv med genomläsning då de trots allt visar att de vet att citat ska 

markeras. Alla gjorda citat är självständiga och inte invävda med texten, vilket är ett tecken på 

att mer övning behövs kring citering då det senare visar en mer utvecklad skrivkompetens. 

Fem elever citerar mer än 20 % av sin text och detta har jag definierat som för mycket, vilket 

har gjort att de inte har ansetts klara att använda citat. Precis som i undersökningen gjord med 

högskolestuderande som refererar (Ask, 2007) märks det att många av eleverna inte märker 

att de skriver av text, då citerad text med teckenmarkering och annan direkt avskriven text 
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finns i samma referat. Som exempel kan Referat 2 ges, det har 50 % avskriven text och även 2 

markerade citat.  

När det gäller bearbetningen av källtexten har jag precis som Nilsson (2002) delat in 

eleverna i flera grupper. De elever i min undersökning som har stor andel avskriven text kan 

till viss del ses som samplare, de med stor del något omformulerad text som omskapare och 

till sist de med stor andel egenformulerad text som referenter, enligt beskrivningar i kapitel 

2.1. Många av eleverna använder sig förstås av olika framställningsmetoder men jag försöker 

mig ändå i Tabell 3 på en indelning av så många som möjligt av de 20 eleverna.  

Tabell 3 – Indelning av eleverna efter framställningsformer 

 

 

De som har skrivit mer än 50 % av texten som referent, omskapare eller samplare har 

definierats som det, och de övriga har bearbetat texten på varierat sätt men med mindre än 50 

% enligt någon av Nilssons framställningsformer. 9 elever är på så vis referenter, 1 

omskapare, 3 samplare och 7 kan inte kategoriseras utan blandar de olika sätten att bearbeta 

källtexten. Att eleverna klarar att bearbeta text till egna ord till större del på gymnasiet än i 

undersökningar gjorda på grundskolan är helt i linje med resultat från annan forskning som 

tagits upp i 2.1. Äldre högstadieelever går mer och mer ifrån att vara samplare till att bearbeta 

texten på ett friare sätt (Nilsson 2002). Nilsson hade 6 samplare av 15 elever i år 9 och för 

mina elever som precis har börjat gymnasiet är siffran 3 av 20, vilket är ett mycket bättre 

resultat. I Robertsson och Lorentzson (2008) definierade de inga elever som samplare vilket 

visar att det med ett mindre underlag inte går att få resultat som gäller generellt. Vad som är 

viktigt i relation till att 9 elever av 20 i min undersökning kan ses som referenter är att det ska 

ses i relation till att inte ens många äldre studerande klarar att referera (Ask 2007) och på så 

vis är resultatet som dessa elever visar vid gymnasiestarten ändå att anse som riktigt bra.  

 När det gäller hur väl eleverna har klarat att skriva sin text enligt genren referat i stort kan 

jag här relatera till uttrycket genreträff (Nyström 2000). I tabell 2 ses en sammanställning av 

Ingen tydlig tillhörighet

Referat 11 85% Referat 9 59% Referat 10 67% Referat 2

Referat 3 85% Referat 20 64% Referat 5

Referat 6 79% Referat 18 53% Referat 9

Referat 1 75% Referat 12

Referat 14 74% Referat 13

Referat 19 72% Referat 15

Referat 16 69% Referat 17

Referat 4 59%

Referat 8 56%

Referent Omskapare Samplare
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vad eleverna har fått med i relation till instruktionen. Där sticker Referat 11 ut som det enda 

som följer alla delar av instruktionen och kan ses som en exakt genreträff. Nära kommer 

också Referat 6 som missar på grund av att det har med 2 % egen tillagd information som inte 

kan fås från källtexten. Denna text kan trots det ses som en mycket bra genreträff med 75 % 

egenformulerad/refererande text. Därefter minskar hur nära eleverna kommer den tänkta 

texten referat ner till Referat 17 som inte får med mer än referatannonseringen helt korrekt, 

men får en markering även för att texten inte innehåller citat, vilket var enligt instruktion.  

Eleverna har i stort klarat att använda många av de instruktioner som de har fått, särskilt i 

relation till att de ännu inte hunnit övas in i skrivandet av gymnasieuppgifter som ställer högre 

krav på dem än det som de tidigare har skrivit. När jag läser elevernas referat kan jag också se 

att många av de misstag de gör skulle kunna undvikas om de läste igenom sin text ordentligt 

innan de skickar in eller lämnar in den. Misstag i avskrivning av citat eller att avslutande 

citattecken har glömts är exempel på detta. Däremot skulle den tydliga instruktionen skriv ca 

200 ord ha varit något som de alla hade kunnat lyckas med, likadant att ha styckemarkering 

om ändå inte helt korrekt gjord. Eleverna har gått nio år i skolan, men ibland finns 

mentaliteten att göra en uppgift för att bli färdig, till för stor del. För en del elever är lärarens 

bedömning av det som skrivs med och motiverar dem att göra sitt bästa (Blåsjö 2010:14) men 

det som vore ännu bättre för dem själva är att fokus även skulle ligga på utvecklingen av den 

egna skrivkompetensen och en önskan om att bli så bra som möjligt som skribent!   

4.1 Avslutande reflektioner om elevernas kommande 

skrivande 

Efter att ha genomfört min analys av elevernas texter och skrivit denna uppsats finns det en 

del som jag har reflekterat över när det gäller elevernas framtida skrivande. De har ändå nyss 

börjat gymnasiet och har en lång tid kvar att utvecklas till att börja med under sitt första år då 

alla läser svenska och särskilt om de väljer tillvalskurser och vill vidare till högre studier. Det 

som absolut behöver få fokus är att göra eleverna medvetna om att de skriver av eller 

omskapar i alldeles för hög grad. Som den forskning som jag har tagit upp visar så tror många 

skribenter att de skriver med egna ord trots att detta inte är fallet. Jag menar att tid bör läggas 

på att visa utdrag ur referat med källtexten precis bredvid och verkligen peka på hur det ofta 

ser ut och sedan tillsammans bearbeta ett textstycke med dem till hur det borde skrivas. Detta 

arbete är tidskrävande, men om det görs i början tror jag att vinsten är värd det. Vi som lärare 

kan inte nog trycka på hur de bör arbeta: läsa en källtext noga, eventuellt skriva stödord och 
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sedan utan att titta på källtexten skriva sin egen text. Många har tittat för mycket på 

Lindströms text när de har formulerat sitt referat. Dessutom behöver lärare ständigt påminna 

om vinsten av att läsa igenom det man själv har skrivit, dels för att undvika slarvfel och 

språkmissar, dels för att ”bocka av” att alla delar av en instruktion har kommit med och på rätt 

sätt.  

De lärare som Emma Lindström intervjuade till sin uppsats (2013) påpekade att Internet 

med all sin information har gjort det lätt för eleverna att inte bara hitta information, utan också 

att kopiera material rakt av, enligt den så kallade copypaste-metoden. Därför krävs det ännu 

mer av oss lärare för att få eleverna att inte ta den snabba vägen som kan verka så mycket 

lättare i stunden utan verkligen formulera sina texter själva, även med andras material som 

grund. Att detta är något viktigt kan ses i formuleringen i ämnesplanen som citerades i kapitel 

2, ett av syftena med ämnet Svenska är att elever ska ges möjlighet att utveckla sin: ”förmåga 

att […] producera egna texter med utgångspunkt i det lästa”. 

4.2 Framtida forskning 

Intressant uppföljning på denna uppsats skulle vara att följa dessa elever, eller några av dem i 

deras fortsatta skrivutveckling. Om de väljer tillvalskurserna Svenska 2 och Svenska 3 för 

högskolebehörighet skulle de referat de skriver i dessa kurser kunna jämföras med de nu 

skrivna. En annan möjlighet är att använda sig av genrepedagogikens cirkelmetod: att gå 

igenom typiska drag tillsammans i klassen, därefter titta på exempel på skrivna referat och 

sedan tillsammans skriva ett referat i klassen innan eleverna ges en ny enskild referatuppgift 

som undersöks för att se om eleverna då klarar sig bättre.   
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