
Referat- och reflektionsuppgift 

 

A. Referatuppgift  

Din uppgift är att skriva ett referat av en vetenskaplig artikel. Referatet ska vara anpassat till 

sin mottagare, vilket i det här fallet betyder att dina kurskamrater ska kunna förstå vad du 

menar utan att ha läst originalartikeln eller dela dina förkunskaper. Allt som behövs för att 

förstå ska finnas i din text.  

Referatet av den vetenskapliga artikeln ska – givet att det är möjligt – ha följande upplägg: 

1. Vilken/vilka frågeställningar, hypoteser eller problem behandlar artikeln? 

2. Vilken tidigare forskning och/eller vilka teorier utgår artikeln från? 

3. Vilken/vilka metoder användes? 

4. Vad blev resultatet/resultaten? 

5. Vilka slutsatser dras? 

 

 

 

 

 

 

 

B. Reflektionsuppgift 

Du ska också skriva en reflektion om hur du löst din uppgift. I reflektionen svarar du på några 

av eller alla frågorna nedan: 

Vilka problem har du stött på? 

(Hur) har du löst problemen? 

Vad har du lärt dig genom att skriva referatet? 

Var står du i förhållande till dina mål med uppgiften? 

Vad funderar du över i det här skedet? 

 

 

Att skriva referat – rekommenderad arbetsgång  

1. Läs snabbt igenom artikeln och bilda dig en uppfattning om vad den handlar om. 

Anteckna artikelns huvudtankar. 

 

2. Läs igen noggrant och stryk under nyckelord. Försäkra dig om att du själv förstår allting.  

Följande gäller: 

- Skriv cirka 500 ord. 

- Använd 1,5 radavstånd och typsnitt 12.  

- Skriv ditt namn i sidhuvudet.  

- Skriv reflektionen i samma dokument som referatet. 

- Lämna in uppgiften som PDF-fil. 



 

3. Gradera efter vikt. Vad är det mest väsentliga i texten? Vad kan du utelämna? Tänk på att 

referatet måste kunna läsas som en fristående text. 

4. Disponera. Kan du använda dig av samma disposition som i originaltexten eller måste du 

omdisponera?  

 

5. Referatannonsera. Du måste ange titel på originalartikeln, vem som skrivit den, var och 

när den publicerats. I anslutning till denna introducerar du också textens ämne. 

Annonseringen ska finnas i början av referatet, men integreras i den löpande texten. 

Titel på helt verk ska skrivas kursivt, titel på del av verk inom ”citattecken”. Så här kan 

det se ut: 

I artikeln ”Laserkanoner ska städa i rymden”, publicerad i Illustrerad Vetenskap 

5/2018, redogör Jakob Espersen för ett sätt att hantera de stora mängder 

rymdskrot som kretsar runt jorden.  

 

6. Var objektiv. Det måste framgå att du inte framför dina egna åsikter utan återger någon 

annans. Använd dig av referatmarkörer. Så här kan det se ut: 
 

I rapporten konstateras att…  

Ett fenomen som Konsumentverket särskilt poängterar är ….  

Svensson förklarar att… 

 

7. Använd citat sparsamt (om ens alls) och korrekt. 

 

8. Använd eget språk. Var noga med skillnaden mellan referat och plagiat. Klipp inte ihop 

viktiga meningar utan formulera själv. 

 

9. Tänk på avslutningen. Knyt ihop trådarna och förbered läsaren på att texten snart är slut, 

exempelvis genom att använda dispositionssignaler som ”Avslutningsvis visar författarna 

…” eller ”Sammanfattningsvis framhålls i Skolverkets rapport att …”. 

10. Finslipa och läs din egen text kritiskt. Arbeta med sambandsord och språkriktighet. Se 

Svenska skrivregler för råd om exempelvis skiljetecken och styckeindelning.  

 

11. Ha en relevant rubrik som spelar innehållet och lockar till läsning. 

 

 

 

 

 


