
 

ATT SKRIVA ETT REFERAT – CHECKLISTA  

 

Innan du skickar in ditt referat ska du gå igenom checklistan nedan. Du får inte skicka 

in det förrän du kan svara ja på samtliga frågor. 

 

Frågor om Besvara frågorna nedan: 

 

JA 

mottagare 1. Vet du vem den tänkta läsaren av ditt referat är?  

innehåll 2. Har du förstått originalartikeln?   

 3. Går det att förstå ditt referat utan att läsa originaltexten?  

 4. Har du en relevant rubrik som speglar originaltextens innehåll och 

som lockar till läsning? 

 

krav som ställs  5. Har du skrivit en korrekt referatannonsering?  

på textgenren 6. Är referatannonseringen integrerad i den löpande texten?  

 7. Är referatannonseringen placerad i början av ditt referat?  

 8. Har du använt referatmarkörer?  

 9. Har du förhållit dig objektiv till originalartikelns innehåll?  

 10. Om du har valt att citera ur originalartikeln – har du skrivit citatet 

korrekt? 

 

struktur 11. Har du delat in ditt referat i stycken genom antingen blankrad eller 

indrag? 

 

 12. Är ditt referat indelat i lämpliga stycken utifrån principen en 

kärnmening ett stycke? 

 

 

 13. Har du presenterat de olika innehållsdelarna i logisk ordning?  

 

 

 

14. Har du knutit ihop trådarna och förberett läsaren på att referatet snart 

är slut genom att använda dispositionssignaler som ”Avslutningsvis 

konstaterar artikelförfattarna att … ”?  

 

textbindning   15. Har du använt dig av sambandsord för att visa hur meningarna 

hänger samman?  

 

meningar 16. Har du varierat längden på dina meningar?  

ordval 17. Har du formulerat referatet med egna ord, det vill säga du har inte 

direktöversatt meningar eller avsnitt från originalartikeln? 

 

 18. Har du använt svenska begrepp så långt det går?  

tecken 19. Har du ansträngt dig för att använda skiljetecken rätt? (.,:;!?-)  

 20. Har du förvissat dig om att du använder versaler och gemener 

korrekt? 

 

rättstavning  21. Har du läst igenom ditt referat noga och förvissat dig om att du inte 

har gjort stavfel eller slagfel? 

 

formalia 22. Har du skrivit ditt namn i sidhuvudet?  

 23. Har du placerat såväl referat som reflektion i ett och samma 

dokument? 

 

 24. Har du skrivit cirka 500 ord?  

 25. Har du sparat ditt dokument som PDF-fil?  

 

 

 


