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Handbok i svenska åk 7–9
Handbok i svenska åk 7–9 är en praktisk handbok som utgår 
från läroplanens centrala innehåll. Boken ger eleverna ett 
handfast stöd för hur de ska ta sig an och lösa olika uppgifter  
i och utanför klassrummet.

PROVLEKTION: Att skriva ett referat
Följande provlektion är ett utdrag ur Handbok i svenska åk 7–9. Eleverna lär  
sig hur man skriver ett referat.

• Sidan 89 ur boken

Så här arbetar du med provlektionen

1. Läs igenom sidan 89 ur boken så att du är insatt i arbetsgången  
under ˝Att göra˝.

2. Kopiera upp sidan till dina elever.
3. Inled med att skriva ordet REFERAT på whiteboarden/den interaktiva skriv- 

tavlan. Låt eleverna säga vad de tror är typiskt för ett referat och när (de tror 
att) man skriver ett sådant. Fyll tavlan med elevernas förslag.

4. Dela ut sidan ur boken till eleverna och läs gemensamt det första stycket.
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5. Titta nu på exemplet och stäm av med de förklaringar som ni har fyllt white- 
boarden/den interaktiva skrivtavlan med. Stämmer de? Ska något strykas  
eller läggas till?

6. Gå igenom arbetsgången under ˝Att göra˝-rubriken.
7. Fråga eleverna om ytterligare några förslag på referatmarkeringar. Skriv  

upp dem på whiteboarden/den interaktiva skrivtavlan.
8. Nu är det dags att skriva ett referat. Bestäm först en händelse som eleverna 

ska skriva om, eller alternativt om eleverna själva ska välja ett ämne. Kanske 
har en stor match inom någon sport just spelats? Då kan det vara en lämplig 
händelse att utgå ifrån.

9. Eleverna skriver sina referat genom att följa arbetsgången  
under ˝Att göra˝-rubriken.

Tips på att arbeta vidare!

Samla in referaten och sätt upp dem på väggen i klassrummet. Låt  
eleverna mingla och läsa varandras referat. Följ upp genom att stämma 
av vilka typiska drag de hittade i referaten.

Har skolan en skoltidning? Låt klassen välja ut ett par av referaten  
och publicera dem i skolans tidning.

Låt eleverna ge respons på varandras referat och bearbeta dem utifrån 
responsen. På sida 92–93 i Handbok i svenska åk 7–9 hittar du en arbets-
gång och många exempel på användbara frågor och förklaringar när 
man ger respons.
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Exempel på referatmarkeringar
Anna Smedberg anser …
Smedberg menar …
…  understryker författaren.
… framhåller Smedberg.

Referat
När du refererar återger och sammanfattar du med egna ord 
innehållet i en text – men du tar inte med dina egna tankar eller 
åsikter. Du kan referera några meningar, ett avsnitt eller en hel text.

EXEMPEL PÅ REFERAT

I en artikel i en tidning står följande: 

Skriv referat

1.  Läs först igenom texten och leta efter några nyckelord. Tänk 
igenom hur du med hjälp av nyckelorden kort skulle förklara 
det du har läst för en kompis.

2. Skriv en sammanfattning med dina egna ord.

3. Ange källan så här:
• skriv titeln på boken, tidskriften eller liknande
•  referatmarkera, det vill säga visa när referatet 

börjar och slutar genom att skriva
–  namnet på författaren, antingen före 

eller efter referatet
–  ord som säger, tycker, förklarar, 

påpekar, betonar och svarar.

1 L

Att
göra

”Handbollslaget når just 
nu inte upp till sin vanliga 
kapacitet eftersom vi är inne 
en föryngringsfas.”

REFERAT
I artikeln ”Ny förlust för 
handbollslaget” i Senaste nytt 
säger tränaren Anna Smedberg 
att handbollslaget inte spelar 
lika bra som tidigare därför att 
en del äldre spelare har ersatts 
av yngre.
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