
Linköpings universitet | Institutionen för beteendevetenskap och lärande 

Magisteruppsats, 15 hp | Masterprogram i pedagogiskt arbete 

Vårterminen 2020 | LIU-IBL/MPEOS-A—20/04—SE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klipp-och-klistra eller 
referera vetenskapligt? 
 

En undersökning om hur studenter refererar och vad 

som krävs för att utveckla detta kunnande. 

 

Copy paste or academic referencing? – A study of students’ 

referencing and the development of their knowledge of 

academic referencing. 

 

 

 

 
Josefin Hellman 

 

Handledare: Anja Thorsten 

Examinator: Andrzej Szklarski 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Linköpings universitet 

SE-581 83 Linköping, Sweden 

013-28 10 00, www.liu.se





Upphovsrätt 

Detta dokument hålls tillgängligt på Internet – eller dess framtida ersättare – under 25 år från 
publiceringsdatum under förutsättning att inga extraordinära omständigheter uppstår.  
 
Tillgång till dokumentet innebär tillstånd för var och en att läsa, ladda ner, skriva ut enstaka 
kopior för enskilt bruk och att använda det oförändrat för ickekommersiell forskning och för 
undervisning. Överföring av upphovsrätten vid en senare tidpunkt kan inte upphäva detta 
tillstånd. All annan användning av dokumentet kräver upphovsmannens medgivande. För att 
garantera äktheten, säkerheten och tillgängligheten finns lösningar av teknisk och administrativ 
art. 
 
Upphovsmannens ideella rätt innefattar rätt att bli nämnd som upphovsman i den omfattning 
som god sed kräver vid användning av dokumentet på ovan beskrivna sätt samt skydd mot att 
dokumentet ändras eller presenteras i sådan form eller i sådant sammanhang som är 
kränkande för upphovsmannens litterära eller konstnärliga anseende eller egenart. 
 
För ytterligare information om Linköping University Electronic Press se förlagets hemsida 
http://www.ep.liu.se/. 
 

 

 

Copyright 

The publishers will keep this document online on the Internet – or its possible replacement – 
for a period of 25 years starting from the date of publication barring exceptional circumstances. 
 
The online availability of the document implies permanent permission for anyone to read, to 
download, or to print out single copies for his/hers own use and to use it unchanged for non-
commercial research and educational purpose. Subsequent transfers of copyright cannot 
revoke this permission. All other uses of the document are conditional upon the consent of the 
copyright owner. The publisher has taken technical and administrative measures to assure 
authenticity, security and accessibility. 
 
According to intellectual property law the author has the right to be mentioned when his/her 
work is accessed as described above and to be protected against infringement. 
 
For additional information about the Linköping University Electronic Press and its procedures 
for publication and for assurance of document integrity, please refer to its www home page: 
http://www.ep.liu.se/. 
 

 

 

 

© Josefin Hellman 
 

http://www.ep.liu.se/
http://www.ep.liu.se/




Sammanfattning 

I denna praktiknära studie undersöks på vilka kvalitativt skilda sätt studenter i högre utbildning 

kan hantera referatet i skriftliga examinationer och vad de behöver urskilja för att utveckla 

detta kunnande. Utifrån en fenomenografisk och variationsteoretisk ansats intervjuades 13 

studenter i anslutning till sin skrivprocess och såväl transkriptioner från intervjuerna som 

studenternas texter utgjorde underlag för analys. Fyra kvalitativt skilda sätt att förhålla sig till 

att referera framträdde. Utifrån skillnaden mellan de fyra kategorierna identifierades fem 

aspekter som kan anses kritiska för att utveckla kunnandet. Studenten behöver urskilja att: A) 

ett relevant urval från källor görs utifrån en helhet, B) referatet skrivs med egna ord, C) den 

egna rösten kan användas i relation till referatet, D) det kan finnas fler läsare än examinatorn 

och E) referathantering är en del i ett vetenskapligt sammanhang. Resultaten diskuteras i 

relation till effektiv undervisning om referathantering i gymnasieskolan och högre utbildning.  

 

Nyckelord 

referathantering, plagiering, akademiskt skrivande, språkverkstad 
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Inledning 

Att skriva akademiskt är en förutsättning för att kunna delta i högre utbildning. Sådant 

skrivande innebär emellertid ofta en utmaning för nya studenter. Inträdet till högre utbildning 

har i flera svenska avhandlingar om studenters skrivande (se Blåsjö, 2004; Ask, 2007; Blückert, 

2010; Staaf, 2015; Lennartson-Hokkanen, 2016) beskrivits som en mödosam 

insocialiseringsprocess där nybörjarstudenter mer eller mindre saknar akademisk 

skriftspråkskompetens i början av sina studier.  

 

Särskilt problematiskt verkar det vara för studenterna att referera. Utifrån en sammanställning 

av beslut i disciplinärenden i högre utbildning (UKÄ, 2019) framgår att plagiering idag är den 

vanligaste orsaken till att studenter blir föremål för disciplinära åtgärder och att antalet fall har 

ökat kraftigt under 2000-talet. Många studenter verkar emellertid inte ha för avsikt att fuska, 

utan saknar kunskap om det akademiska skrivandets konventioner (Ask, 2007). Dessutom tycks 

det som att universitetslärare tror att studenter har kunskap om referathantering med sig när de 

kommer till högre utbildning, medan studenter förväntar sig att universitetslärarna ska lära ut 

denna kunskap (Peters & Cadieux, 2019). I en rapport om gymnasisters referatskrivande på 

nationella proven når Östlund-Stjärnegårdh (2006) emellertid slutsatsen att den noggranna 

referathantering som förväntas inom akademiskt skrivande inte är realistisk att kräva av 

gymnasister.  

 

Om alla studenter ska ha samma förutsättningar att lyckas med sina studier behöver de alltså få 

goda möjligheter att erövra akademisk skriftspråkskompetens i början av sina studier. Särskilt 

viktigt blir det att beakta detta utifrån den alltmer heterogena grupp som högskolestudenter 

utgör och de krav som ställs på högskolorna vad gäller inkludering och breddad rekrytering av 

underrepresenterade grupper till högskolan (se Högskolelagen). Många lärosäten ger 

studenterna information om referenshantering, citering och källkritik som ett led i det 

förebyggande arbetet med plagiering (Högskoleverket, 2010). Eftersom det tycks som att 

studenterna plagierar i allt större utsträckning kan det emellertid ifrågasättas om det 

skrivpedagogiska arbete som bedrivs idag är tillräckligt.  

 

I denna magisteruppsats ämnar jag undersöka hur ett skrivdidaktiskt arbete kan bedrivas för att 

utveckla studenternas förmåga att referera. Som pedagog på en språkverkstad vid ett av Sveriges 

universitet har jag mött många studenter som beskriver svårigheten med att referera och 

rädslan för att plagiera. Med denna studie hoppas jag finna kunskap om vad som behöver 

undervisas för att studenter ska ha goda förutsättningar att erövra en fungerande 

referathantering som en del av en akademisk skriftspråkskompetens.
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Bakgrund och forskningsöversikt 

Denna studie genomförs i en språkverkstadskontext. Nedan redogörs för språkverkstäders 

arbete och en beskrivning av akademiskt skrivande och akademisk skriftspråkskompetens ges. 

Därefter definieras och diskuteras vad det innebär att referera. Sist presenteras, utifrån tidigare 

forskning, olika åtgärder för att öka studenters förmåga att hantera referatet i den egna texten. 

Språkverkstäder 

Så kallade studie-, text- eller språkverkstäder finns idag på de flesta lärosäten i Sverige och 

deras framväxt står i nära relation till den breddade rekryteringen av underrepresenterade 

grupper till högre utbildning. I samband med propositionen Den öppna högskolan (Prop. 

2001/02:15) gjordes försök med språkverkstäder efter brittisk och amerikansk modell, så 

kallade writings centers. Syftet var att stötta den nya mer heterogena studentgruppen med 

akademiskt skrivande. Försöken föll väl ut (Broady, 2006) och språkverkstäder etablerades på 

de flesta universitet och högskolor under 2000-talet. Bjernhager och Grönvall Fransson (2017) 

har gjort en kartläggning över språkverkstäders verksamhet och utifrån denna kan konstateras 

att det idag finns språkverkstäder på de flesta lärosäten. Arbetet på språkverkstäderna skiljer sig 

dock åt mellan dem. Studenterna kan exempelvis ha möjlighet att ta del av undervisning om 

skrivande, skrivprocess eller studieteknik med syfte att självständigt kunna delta i sin 

utbildning. Gemensamt är emellertid att språkverkstäderna stöttar studenter med akademiskt 

skrivande genom individuell handledning (se Bjernhager & Grönvall Fransson, 2017). 

Handledningen tar då vanligtvis sin utgångspunkt i den text studenten ska examineras på inom 

ramen för sin utbildning. Hemtentamen1 eller självständigt arbete2 är exempel på två vanliga 

texttyper som studenten kan få hjälp med.  

 

Språkverkstäders arbete har undersökts i relation till studenters skrivande och breddad 

rekrytering av Grönvall (2015) och Lennartson-Hokkanen (2016). Deras undersökningar belyser 

vikten av undervisning i akademiskt skrivande, och en debatt om huruvida skrivdidaktiskt stöd 

bäst ges inom ramen för den ordinarie undervisningen eller som externt stöd. Grönvall (2015) 

fann i en pilotstudie om studenters behov av stöttning i akademiskt skrivande att många 

studenter, såväl som språkverkstadspedagoger, ser ett stort behov av undervisning i akademiskt 

skrivande. Studenterna som deltog i studien såg sig många gånger beroende av personliga 

nätverk för att nå studieframgång. Här har språkverkstäderna en möjlighet att kompensera för 

                                                
1 Hemtentamen är en texttyp som syftar till att studenten ska redogöra för sina kunskaper på det sätt som efterfrågas inom den 
aktuella ämnesdisciplinen. Själva texten skrivs hemma, med tillgång till kurslitteratur. Tydlig definition saknas emellertid och 
kraven för hur en hemtentamen ska se ut antas variera mellan utbildningar (se Staaf, 2015). 
2
 Det självständiga arbetet, även kallad uppsats eller examensarbete, skrivs i slutet av en utbildning och är obligatoriskt för att få en 

högskoleexamen. Med det självständiga arbetet ska studenten visa att hen tillägnat sig kunskap som hen kan tillämpa (se 
Högskoleverket, 2012). 
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avsaknaden av sådana nätverk. Samtidigt problematiserar Grönvall språkverkstäders arbete 

utifrån tidigare studier om studenters skrivande. Grönvall lyfter att flera studier (se t.ex. 

Blückert, 2010; Melander Marttala, 2007)  har betonat att skrivdidaktiskt stöd bäst ges inom 

ramen för en utbildning, och inte som externt stöd. Grönvall beskriver det vidare som 

problematiskt att den undervisning som bedrivs på språkverkstäder inte har beforskats i någon 

större utsträckning, trots att de varit en självklar del av högre utbildning i Sverige sedan början 

av 2000-talet. 

 

Utifrån resultatet av en studie om nybörjarstudenters insocialisering till högre utbildning fann 

emellertid Lennartson-Hokkanen (2016) att språkverkstäder kan bidra till studenters 

skriftspråkskompetens. Lennartson-Hokkanen når slutsatsen att även om språkverkstäderna 

många gånger har en marginaliserad roll inom lärosätet, kan de fungera som en frizon för 

studenter med stöttning utan att bli bedömd. Vidare diskuterar Lennartson-Hokkanen att ett 

skrivpedagogiskt samarbete mellan en ämnesinstitution och en språkverkstad kan uppnå 

synergieffekter. Språkverkstadens pedagoger kan bidra med allmänakademisk kompetens samt 

kunskap om skrivande och språkhantering, även om de saknar kunskap om studenternas 

ämnespraktik. En sådan position kan till och med vara en styrka, särskilt då både handledaren 

och studenten bidrar med sina kunskaper i textsamtalet, menar Lennartson-Hokkanen.  

Vad innebär det att skriva akademiskt? 

De flesta undersökningar om studenters akademiska skrivande som genomförts i Sverige under 

2000-talet utgår från ett sociokulturellt perspektiv och har en Academic Literacies-ansats. 

Sådana studier är t.ex. de av Blåsjö (2004), Blückert (2010), Ask (2007), Staaf (2015) och 

Lennartson-Hokkanen (2016). Skrivandet beskrivs i dessa studier som en komplex aktivitet 

nära knutet till sitt sammanhang. Lea och Street (1998) var de första att definiera Academic 

Literacies (ACLITS) och menar att akademiskt skrivande kan sägas omfatta såväl läs- och 

skrivförmåga som förmågan att anpassa det skrivna till ett socialt sammanhang och de behov 

som finns där. Ett sådant synsätt betonar alltså att vårt sätt att förstå världen avspeglar sig i vårt 

sätt att tala, skriva och tänka. Vidare påpekar Lea och Street att sätten att tala, skriva och tänka 

kan knytas till olika sociala sammanhang, eller diskurser. Akademiskt skrivande är utifrån detta 

synsätt främst att betrakta som inte bara en, utan flera diskurser, alltså olika sätt att tala, skriva 

och tänka inom högre utbildning. Lea och Street menar även att möjligheten för studenten att 

socialiseras in i en diskursgemenskap är en förutsättning för att kunna delta i utbildningen. 

Forskningsfältet ACLITS ligger på så sätt även nära frågan om breddad rekrytering och breddat 

deltagande, alltså att underrepresenterade grupper ska påbörja och ha möjlighet att delta i 

högre utbildning. Utifrån bakgrund och erfarenheter kan antas att studenter har olika 

förutsättningar att socialiseras in i en diskursgemenskap vid inträdet till högre utbildning. 
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Även om det akademiska skrivandet är att betrakta som situerat i olika diskurser går det att se 

flera gemensamma drag ur ett allmänakademiskt perspektiv. Ask (2007) använder i sin 

avhandling om nya och mer erfarna lärarstudenters skrivande begreppet akademisk 

skriftspråkskompetens för att beteckna den förmåga studenter behöver erövra för att kunna 

skriva akademiskt. Ask (2007, s. 16–21) utgår från att texter skrivna i högre utbildning kan 

förväntas visa tydliga tecken på 1) kritisk-analytisk kompetens, 2) förmåga att följa akademiska 

textkonventioner samt 3) lyhördhet för stil- och skriftspråkskonventioner. Kritisk-analytisk 

kompetens omfattar förmågan att granska, tänka kritiskt och överväga konsekvenser och kan 

ses som en förutsättning för forskning och vetenskap. De akademiska textkonventionerna 

omfattar bland annat hur källtext ska införlivas i den egna texten. Stil- och språkkonventioner 

rör ordval och uttryckssätt som är vanliga i akademiska texter, så som formellt skriftspråk som 

är opersonligt. Strand (2006) menar vidare att forskarnormen kan ses som ett slags ideal för 

studenters skrivande. Här är det dock viktigt att understryka att medan forskaren i sitt 

skrivande ska presentera ny kunskap, är målet för studentens snarare att bli godkänd. 

Exempelvis kan det självständiga arbetet å ena sidan ses som en genre i sin egen rätt, å andra 

sidan som en “skolvariant” av riktig forskning (Strand, 2006, s. 39). I flera tidigare studier 

(Elander, Pittam, Lusher, Fox & Payne, 2010; Hyland, 2010) har generell akademisk 

skriftspråkskompetens även knutits till Biggs (1988) dikotomi för skrivande utifrån Scardamalia 

och Bereiter (1987). Att presentera fakta med fokus på att skriva en text, snarare än att förmedla 

kunskap kallar Biggs (1988, s. 189–191) knowledge-telling. Mer avancerade texter kan istället 

sägas ha metakognitiva inslag och kallas reflective writing. Då arbetar studenten i en mer 

cyklisk process och frågar sig dels vad det är hen vill säga i texten, och dels om det som skrivits 

motsvarar detta. Biggs dikotomi kan på så vis bidra med perspektiv på olika kvalitéer i 

akademiskt skrivande ur ett allmänakademiskt perspektiv. 

Att referera i akademiskt skrivande 

Referathantering, att referera, är en bärande del i akademiskt skrivande och beskrivs vanligtvis 

som att återge det någon sagt eller skrivit i en koncentrerad form (se SAOL, 2015). 

Informationen om källan ska i akademiska texter ofta anges på ett specifikt sätt utifrån ett 

referenssystem (Språkrådet, 2017). Referenssystemet ger riktlinjer om hur själva 

källhänvisningen ska se ut i löpande text och i en referenslista. Det finns olika sätt att göra detta 

på. Det vanligaste är att information om författare och utgivningsår anges i parenteser i 

löptexten. Exempel på parentessystem är t.ex. Harvard och APA. Hänvisningarna kan också 

bestå av fotnoter, som i Oxford-systemet, eller av siffror i ett numeriskt system, t.ex. Vancouver 

(Språkrådet, 2017). Med varje referenssystem följer specifika konventioner och dessa finns ofta 

nedskrivna i en referensmall eller -guide. Det är inte ovanligt att varje lärosäte, och ibland varje 

institution, har egna sådana, såsom Guide till referenshantering enligt APA-systemet (Röda 

korsets högskola, 2015) eller Guide till Harvardsystemet (Högskolan i Borås, 2017). Från ett 
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ACLITS-perspektiv är synen på vad som är god referatteknik att betrakta som kulturellt och 

historiskt betingat, knutet till olika praktiker. Västerländska konventioner för referat- och 

citatteknik skiljer sig exempelvis från japansk, kinesisk eller arabisk tradition. Konventionerna 

kan också skifta mellan ämnesdiscipliner, utbildningar eller lärare på samma universitet och 

förändras över tid (se t.ex. Hoel, 2010; Pecorari & Shaw, 2012). 

 

Referathantering kan ses som en komplex process som innefattar att läsa och välja ut relevanta 

delar från källtexter och förstå hur de kan införlivas i den nya texten. Jakobs (2003) har 

undersökt hur forskare från olika discipliner använde källtexter i sitt skrivande. Utifrån detta 

fann hon att referathantering är en fråga om hur ett innehåll i källtexten läses och väljs ut 

(receptive and reproductive actions) och hur detta sedan införlivas i den egna texten. Texten 

ska sedan också skrivas på ett sätt som stämmer överens med de rådande förväntningarna (text-

productive action). Eriksson och Mäkitalo (2013) fann i en undersökning om hur studenter 

hanterade referatet på ett ingenjörsprogram, i likhet med Jakobs (2003), att studenten måste 

lära sig att använda andras texter för nya ändamål för att kunna referera. I den aktuella 

praktiken behövde studenterna kunna identifiera relevanta budskap i texten de läste 

(recognizing). De behövde också kunna rekontextualisera budskapet, (recontextualizing), alltså 

förstå hur det lästa kunde användas i ett annat sammanhang. Dessutom behövde de kunna 

använda budskapet i den lästa texten för ett nytt syfte (repurposing). Utifrån resultaten i 

studien konstaterar Eriksson och Mäkitalo vidare att det är svårt för studenterna att identifiera 

relevanta budskap och att rekontextualiseringen i hög grad tycks knuten till den aktuella 

praktiken. Sammanfattningsvis menar de att referatet är en kommunikativ utmaning som är 

särskilt svår för studenter som är nya i ett kunskapsfält.  

 

Förmågan att använda den egna rösten i relation till referatet kan också ses som viktig för 

studenternas referathantering. Lillis (2003) har undersökt hur ACLITS-perspektivet kan 

användas i skrivpedagogiska sammanhang. Lillis fann att studenten behöver får möjlighet att 

bidra med sin röst och sina perspektiv. Att omformulera en källtext med egna ord kan ses som 

en dialogisk aktivitet, eller en slags intertextualitet, som gör det möjligt att läsa och tolka en text 

på nya sätt, menar Lillis. Hutchings (2014) menar, i likhet med Lillis (2003), att det krävs egen 

röst och handlingskraft för att delta i den akademiska diskursen. Utifrån en studie om vuxnas 

insocialisering i olika akademiska diskurser fann hon att när den egna rösten ges utrymme i 

relation till källtexter ges röst åt studentens idéer, såväl som studenten själv. Att hitta en egen 

röst innebär inte nödvändigtvis att föra fram egna åsikter, utan är att betrakta som ett slags 

ägande av texten och det som skrivs i den. Vidare förklarar Hutchings att detta är särskilt svårt 

för nya studenter, eftersom sådan handlingskraft kräver kunskap om den aktuella diskursen 

eller vetenskapliga kontexten. Buckley (2015) har vidare undersökt studenters röst i relation till 

källtexter i en studie där studenterna fick använda lego för att konceptualisera plagiering. 

Buckley fann att studenter har svårt att omformulera med egna ord, eftersom de texter som 
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används i akademiskt skrivande ofta ses som självklara auktoriteter med högre status än annan 

information. Detta kan vara en av anledningarna till att studenten återanvänder fraser och 

meningar från källtexten, istället för att omformulera med egna ord, menar Buckley. 

 

Hur den egna rösten används i texten i relation till studentens referat knyts ibland till skillnader 

i kvalité på skrivandet. Hyland (2010) har följt fyra studenter i nära anslutning till deras 

skrivprocess. Hyland fann att studenterna, vid sidan av hur de tolkade källtexten och hittade det 

väsentligaste i den, använde källtexten på olika sätt i relation till sin egen åsikt. Studenterna 

kunde också i olika grad kombinera sina tankar med tankarna i källtexten. I en 

interventionsstudie fann Elander, Pittam, Lusher, Fox och Payne (2010) att studenter kunde 

undvika plagiering när de förstod hur den egna rösten kunde användas i texten. Elander et al. 

nådde även slutsatsen avsaknaden av egen röst i skrivandet verkar hänga samman med 

ytinlärning, snarare än djupinläring (jfr Marton & Säljö, 2008). Det är inte förrän studenten 

fokuserar på helheten i kärnbudskapet i texten, istället för att se till delarna, som studenten kan 

få kontroll över sitt skrivande och se den egna texten som något unikt som erbjuder en ny 

tolkning av källtexten för läsaren, menar Elander et al. 

 

Referathantering har i flera studier undersökts i relation till plagiering (se t.ex. Premat, 2019; 

Buckley, 2015; Elander et al., 2010; Howard, 1992; Howard, 2010; Pecorari, 2008; Pecorari, 

2015; Peters & Cadieux, 2019; Vardi, 2012). Begreppet plagiering saknar enhetlig definition och 

varje lärosäte tycks ha en egen. I denna studie används definitionen från Linköpings universitet 

(2020): “Plagiat är när man utger sig för att ha gjort ett arbete själv som någon annan har 

producerat”. Högskoleförordningen (SFS 1993:100) nämner inte plagiering, men betonar att 

disciplinära åtgärder får vidtas mot studenter som försöker vilseleda vid prov eller andra 

examinerande uppgifter. I den tidigare forskningen om referathantering i relation till plagiering 

betraktas plagiering dock som ett uttryck för fusk, såväl som ett uttryck för okunskap (se t.ex. 

Ask, 2007; Howard, 2010; Pecorari, 2008).  

 

Howard (1992) introducerade på 1990-talet begreppet patchwriting för att beskriva en vanlig 

källhanteringsstrategi som ligger nära begreppet plagiering. Patchwriting innebär att studenten 

primärt kopierat källtexten och sedan flyttat runt eller bytt ut enstaka ord. Howard (1992, s. 

233) definierar patchwriting som “Copying from a source text and then deleting some words, 

altering grammatical structures, or plugging in one-for-one synonym-substitutes”. Pecorari 

(2008) har undersökt patchwriting genom lingvistisk analys och menar att detta är ett exempel 

på skrivande där studentens egen röst ofta saknas. Pecorari menar vidare att patchwriting kan 

vara en strategi att använda när skribenten är rädd för att källtextens nyanser ska gå förlorade 

när hen omformulerar med egna ord. Ett annat skäl kan vara att studenten uppfattar källtexten 

som så välskriven att den skulle bli sämre om hen skriver om den med egna ord. Patchwriting 

kan även vara ett sätt att omformulera källtexten genom att ta hjälp av dess språk. Detta kan 
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göras för att det är enklare, eller som strategi för att lära sig akademiskt skrivande (Pecorari, 

2008, s. 108–109). Begreppet patchwriting har fått stor spridning internationellt, men verkar 

inte ha använts nämnvärt i svensk forskning (jfr Premat, 2019) och tycks sakna svensk 

översättning. 

 

Att skriva referat på ett sätt som gränsar till plagiering kan betraktas som ett utvecklingssteg 

såväl som en plagieringsstrategi. Howard (2010) diskuterar att patchwriting inte nödvändigtvis 

indikerar att studenten inte förstått källtexten, men att läsaren har svårt att veta om så är fallet. 

Ask (2007) för en liknande diskussion, och menar att studenters avskrifter kan betraktas som 

ett uttryck för att studenten är på väg mot ett målspråk genom att imitera. Nybörjarstudenterna 

i Asks studie visade låg medvetenhet om de akademiska konventionerna, i synnerhet de kritisk-

analytiska. Detta yttrade sig genom att studenterna skrev källhänvisningar utan att förstå syftet 

med dem, att de refererade eller citerade på ett felaktigt sätt eller att litteraturlistan inte 

motsvarade referenserna i den löpande texten. Ask fann även en stor mängd avskrifter, 

samtidigt som många studenter hade uppfattningen att det inte var fel att skriva av källtexter. 

Vardi (2012) fann emellertid i sin studie att patchwriting inte är att betrakta som ett 

utvecklingssteg. Nybörjarstudenter som lärt sig referera genom undervisning i kritiskt skrivande 

kopierade i mycket låg utsträckning delar från andras texter. Slutsatsen var att det är viktigt att 

studenten förväntas vara insatt i kontexten och bidra med en egen röst då hen lär sig 

referathantering. Härigenom minskar trycket på att klipp-och-klistra med källtexterna, menar 

Vardi.  

 

Flera studier har betonat att det kan ses som problematiskt för studenters förhållande till 

källtexter att plagiering kan betraktas som ett uttryck för fusk, såväl som ett uttryck för 

okunskap. Vardi (2012) och Gravett och Kinchin (2020) menar att det är olämpligt att använda 

begreppet plagiering då studenter använt felaktiga referenskonventioner utan att vilja vilseleda 

eller fuska. De betonar vidare att många studenter är oproportionerligt oroliga för att göra fel 

när de refererar och att lärarens fokus på plagiering stärker oron. Korrekta referenser upplevs 

som avgörande för att bli godkänd. Gravett och Kinchin (2020) menar vidare att använda 

begreppet plagiering då studenter använt felaktiga referenskonventioner utan att vilja vilseleda 

eller fuska kan generera ett utanförskap. Utifrån en enkät- och intervjustudie med studenter på 

grundnivå fann de att när studenten inte kan referera knyter hen detta till sin bakgrund, trots att 

det kanske egentligen inte är relevant. Gravett och Kinchin tolkade detta som ett utslag av att 

studenten upplevde sig sakna självförtroende i situationen.  

Åtgärder för att förbättra studenters referathantering 

För att studenter ska bli bättre på att referera tycks det inte fungera att fokusera på 

referatteknikaliteter. I ett försök att förbättra nybörjarstudenters källhantering fann Refaei, 
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Kumar, Wahman och Burkett Peplow (2017) att det inte räcker att visa hur man infogar en 

källtext och använder referatmarkörer i en specifik situation för att studenter ska kunna 

referera. Även om studenterna kunde sätta ord på hur källhanteringen skulle gå till, hade de 

svårt att tillämpa denna kunskap i sitt eget skrivande. Badenhorst (2019) fann, i likhet med 

detta, att det inte räcker att lära sig reglerna i ett referenssystem eller vad det innebär att inte 

plagiera, studenterna behöver också få kontextuell kunskap om hur man refererar i den aktuella 

praktiken. I en rapport om akademiskt skrivande betonar Eklund Heinonen, Lennartson-

Hokkanen och Nord (2018) att studenter framförallt behöver förstå varför man refererar och 

vilken funktion referatet har i den egna texten, snarare än att man ska referera och hur 

referenserna ska se ut. 

 

Flera studier lyfter behovet av att lära ut referatteknik parallellt med kunskap och kritiskt 

tänkande i ämnet. Vardi (2012) menar att studenters svårighet att omformulera källtexter med 

egna ord hänger samman med att de saknar ämnesrelevant kunskap. Blåsjö (2004) menar, i 

likhet med Vardi (2012), att genom att medvetandegöra frågor om vad utbildningens riktning är 

i stort, vad ämnesdisciplinens sätt att tänka innebär och hur det kommer till uttryck i texter på 

utbildningen kan studentens skriftspråkskompetens öka. Hyland (2010), såväl som Vardi 

(2012), betonar att referatteknik bör läras ut inom ramen för att lära sig kritiskt tänkande. Vardi 

menar att undervisning i referathantering är ett viktigt medel för att introducera studenter till 

den aktuella ämnesdisciplinen och det tänkande som råder där. Badenhorst (2019) lyfter vidare 

att studenten kan reflektera utifrån frågor som Vad syftar texten till? Vad kan jag som skribent 

använda den till? för att lära sig att tänka kritisk-analytiskt utifrån källorna.  

 

Att förstå hur den egna rösten kan användas i relation till källtexterna för att kunna referera 

betonas också i den tidigare forskningen. Badenhorst (2019), Hutchings (2014) såväl som 

Refaei, Kumar, Wahman och Burkett Peplow (2017) menar att studenterna behöver förstå 

källornas intertextuella aspekt, att de är del i en konversation, för att de ska lära sig 

referathantering. Hutchings (2014) understryker att det är enklare för studenterna att lära sig 

referera om de får möjlighet att relatera till andras röster. Att referera blir då ett sätt att relatera 

olika röster till varandra och referenserna att sätta etiketter på de olika rösterna. 

 

Även explicit språk- och skrivundervisning kan vara en del i att lära sig referathantering. Hyland 

(2010) menar att vi behöver lära ut både läs- och skrivstrategier för att lära ut referatteknik. 

Resultatet från Blåsjös studie (2004) indikerar också att språklig förmåga och kognitiv 

utveckling hänger samman. Därför, menar Blåsjö (2004), att det viktigt är att studenterna 

aktivt, tillsammans med lärare och andra studenter, får tillämpa det de förväntas göra i skriftliga 

uppgifter. Blückert (2010) problematiserar dock explicit skrivundervisning som hon menar kan 

leda till övergeneralisering. Skrivandet lärs bäst ut i en kontext, menar Blückert. Hon menar 

också att universitetslärare borde kunna synliggöra studentens aktuella nivå, såväl som den 
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potentiella, i sin återkoppling till studenten (Blückert, 2010, s. 278). Badenhorst (2019) betonar 

vidare att studenten behöver få kontextuell återkoppling, där läraren jämför studentens text 

med källtexten för att se hur studenten använder källtexten.  

 

Flera undersökningar lyfter att det är viktigt att synliggöra de normer som finns runt 

referathantering för att kunna undervisa explicit om detta. Staaf (2015) fann i sin undersökning 

att många av de utmärkande dragen i den akademiska diskursen tas för givna av lärarna. 

Pecorari och Shaw (2012) menar vidare att det är viktigt att synliggöra den tysta kunskap lärare 

besitter och de värderingar som ligger bakom dessa, så att referathanteringen blir transparent 

för såväl lärare som studenter. Blückert (2010) menar att synliggöra skillnaderna mellan 

skriftspråksnorm, allmänakademisk norm och ämnesspecifik norm skulle kunna tydliggöra 

vilka krav som ställs inom akademiskt skrivande. Hon menar att de är att betrakta som olika 

normlager, där studenterna förväntas behärska skriftspråksnormen och delar av den 

allmänakademiska normen vid inträdet till högre utbildning. Skillnaden mellan den 

allmänakademiska normen och den ämnesspecifika skulle kunna användas för att synliggöra 

skillnaden mellan olika akademiska diskurser. Några studier betonar också att det metaspråk vi 

använder runt referathantering behöver vara begripligt för studenterna. Refaei et al. (2017) såg 

det som eftersträvansvärt att lärare på universitetet använder samma metaspråk runt 

referathantering, så att det blir lättare att förstå vad en referatmarkör eller referens är, 

exempelvis. Gravett och Kinchin (2020) noterade också att begreppen källor, referenser och 

referera kan vara förvirrande för studenterna. Vad menas exempelvis när studenten får 

återkopplingen F på grund av referenser? Är det en felaktig användning av källorna, eller själva 

referenserna som är felaktigt utformade? Sådant behöver vara tydligt för studenterna för att de 

ska utveckla sitt kunnande, menar Gravett och Kinchin. 

Problemformulering 

Tidigare forskning om svenska studenters skrivande (se t.ex. Blåsjö, 2004; Blückert, 2010; Ask, 

2007; Staaf, 2015 och Lennartson-Hokkanen, 2016) vittnar om att studenterna i högre 

utbildning har svårigheter med att erövra akademisk skriftspråkskompetens i början av sina 

studier. Särskilt viktigt blir det att beakta detta utifrån den alltmer heterogena grupp som 

högskolestudenter utgör och de krav på inkludering som ställs på högskolorna (se 

Högskolelagen). Att referera och förhålla sig till källtexter i sitt eget skrivande tycks särskilt 

problematiskt för studenterna. Källhantering kan ses som en bärande del i allt akademiskt 

skrivande och kan knytas till såväl kritisk-analytisk kompetens som akademiska text- och 

stilkonventioner, de områden som Ask (2007) definierar som viktiga för det akademiska 

skrivandet. Trots att flera lärosäten har tagit fram policydokument och bedriver förebyggande 

arbete mot plagiering verkar antalet plagieringsfall snarare öka än minska (se Högskoleverket, 

2010; UKÄ, 2019). Detta kan indikera att insocialiseringen inte går fort nog och att det 
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skrivpedagogiska arbete som bedrivs idag inte är tillräckligt. Att det tar lång tid att erövra 

skriftspråkskompetens genom insocialisering i en praktik kan ses som särskilt problematiskt för 

studenter som rör sig mellan olika ämnesdiscipliner under sin utbildning, såsom lärarstudenter.  

 

För att studenter ska ha goda möjligheter att erövra en akademisk skriftspråkskompetens 

behövs undervisning om akademiskt skrivande i allmänhet och referathantering i synnerhet (se 

t.ex. Blåsjö, 2014; Vardi, 2012; Badenhorst, 2019 och Hyland, 2010). För att möjliggöra effektiv 

undervisning om referathantering behövs emellertid kunskap om hur studenter hanterar 

referatet idag, och vad som behöver undervisas för att studenter ska utveckla sitt kunnande. 

Sådan kunskap skulle vidare kunna synliggöra hur referathantering bäst lärs ut i olika 

kontexter: i gymnasieskolan, vid språkverkstäderna och inom universitetsutbildning. 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att ge ett skrivdidaktiskt bidrag med fokus på att utveckla studenters 

referathantering som en del av en akademisk skriftspråkskompetens. Centralt är kunskapen om 

hur studenter hanterar referatet i examinerande uppgifter i högre utbildning. Studien vill bidra 

till att öka kunskapen om vad studenten behöver lära sig för att utveckla detta kunnande. Syftet 

är tänkt att uppnås genom att besvara följande frågeställningar: 

 

● På vilka kvalitativt skilda sätt kan studenter erfara och hantera referatet i 

skriftliga examinationer? 

● Vad behöver studenter urskilja för att kunna referera i skriftliga examinationer? 
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Teoretiskt och metodologiskt ramverk 

Denna studie görs inom forskningsfältet pedagogiskt arbete i utbildningsvetenskap och är att 

betrakta som praktiknära. För att undersöka det kunnande studenter behöver utveckla för att 

referera i skriftliga examinationer i högre utbildning utgörs denna studies teoretiska och 

metodologiska ramverk av fenomenografi och variationsteori. Nedan redogörs först för 

praktiknära forskning samt fenomenografin och variationsteorins teoretiska utgångspunkter. 

Därefter presenteras hur data samlats in och analyserats. Sist i kapitlet redogörs för etiska 

överväganden och en diskussion om studiens vetenskapliga kvalité förs. 

Praktiknära forskning 

Praktiknära forskning utgår från lärares frågor och de problem som finns i 

undervisningsvardagen. Vetenskapsrådet (2019) betonar att praktiknära forskning länge varit 

eftersatt och att sådan forskning behövs för att utveckla lärarprofessionen. I praktiknära studier 

beaktas lärares erfarenheter och att dessa delvis kan vara oartikulerade, så kallad tyst kunskap 

(Carlgren, 2015) och forskningen kan bidra till att synliggöra den tysta kunskapen. Polanyi 

(1967), som var en av de första att beskriva tyst kunskap, menar att all kunskap, teoretisk såväl 

som praktisk, är delvis oartikulerad och underförstådd. Att artikulera det tysta kunnandet kan 

vara ett steg i att utveckla det (Carlgren, 2015). I praktiknära studier finns också möjligheten att 

söka praktikgrundad didaktisk innehållskunskap. Didaktisk innehållskunskap är det kunnande 

som behövs för att undervisa om något så att kunnandet utvecklas hos den som ska lära sig 

något. Sådan kunskap kallas också pedagogical content knowledge, PCK (Shulman, 1986, s. 9). 

Det kan handla om olika sätt att presentera ett innehåll eller kunskaper om vad som gör något 

lätt eller svårt att lära sig. Praktiknära studier ger således möjligheten att kombinera 

vetenskaplig systematik med kunskap i ämnet och praktiken (se Marton, 2015; Carlgren, 2017).  

Fenomenografi 

Fenomenografin riktar uppmärksamheten på hur människor erfar och hanterar sin omvärld. 

Hur en uppgift hanteras kan sägas spegla hur något erfars (Marton & Booth, 2000). I särskilt 

fokus står hur ett sätt att erfara ett fenomen kan ses som ett resultat av lärande (Dahlgren & 

Johansson, 2015). En grundläggande princip inom fenomenografin är att ett fenomen kan 

uppfattas, hanteras eller erfaras på ett begränsat antal kvalitativt skilda sätt. I fenomenografiska 

studier är det dessa som eftersöks (Marton & Booth, 2000). Det är alltså inte skillnader mellan 

individer som står i fokus; en och samma individ kan ge uttryck för flera kvalitativt skilda sätt 

att erfara ett och samma fenomen. Inte heller eftersöks kunskap om hur något faktiskt är, utan 

hur det erfars (Marton, 1981).  
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För att undersöka hur någon erfar och hanterar något behöver ett andra ordningens perspektiv 

intas. Detta perspektiv kan vara särskilt gynnsamt att utgå ifrån då man är intresserad av hur 

någon lär sig något (Marton, 1981). Medan första ordningens perspektiv ger en bild av 

fenomenet, vad ett referat är exempelvis, kan andra ordningens perspektiv ge en bild av hur 

fenomenet erfars. Sätten att erfara och hantera ett fenomen tas ofta för givna av den som erfar, 

de är vanligtvis inte medvetna (Marton & Booth, 2000). Det sätt att erfara och hantera något 

som uppfattas som det rätta, måste vidare undersökas i relation till andra sätt. Härigenom kan 

det synliggöras hur kunnandet kan utvecklas (Marton, 1981).  

 

Med hjälp av empiri, såsom informanters uttalanden eller texter, skapas beskrivningskategorier 

som belyser de skilda sätten att erfara. I en fenomenografisk undersökning kan detta utfallsrum 

vara själva resultatet (Marton, 1981). Målet är att så många kvalitativt olika erfaranden som 

möjligt kommer till uttryck, att utfallsrummet blir mättat. Samtidigt bör så få kategorier som 

möjligt användas (Marton & Booth, 2000). Forskningsstrategin är att betrakta som induktiv (jfr 

Bryman, 2011, s. 28) genom att kategorierna i det fenomenografiska utfallsrummet utgör 

teoretiska konstruktioner utifrån empirin. Metoden kan också betraktas som empirinära genom 

att utfallsrummet utgår från empirin och är låg-abstrakt (jfr Alvesson & Sköldberg, 2017, s. 81). 

Kategorierna i utfallsrummet har oftast en logisk relation till varandra genom att vara 

hierarkiskt ordnade, vilket utfallsrummet då bör illustrera. Det mest komplexa erfarandet kan 

på så vis sägas visa den djupaste förståelsen. Om kategorierna också är inkluderande bygger de 

olika kategorierna på varandra så att det mest komplexa erfarandet rymmer en eller flera 

tidigare kategorier i utfallsrummet (Marton & Booth, 2000; Dahlgren & Johansson, 2015; Pang 

& Ki, 2016).  

Variationsteori 

Variationsteorin bygger vidare på fenomenografins grundtankar och är avsedd för att planera 

och analysera undervisning (Runesson, 2017). Teorin växte fram som svar på behovet att 

identifiera vad lärare behöver undervisa om för att de som ska lära ska utveckla mer komplexa 

sätt att erfara eller hantera ett fenomen (Marton, 2015). Inom variationsteorin fokuseras ett 

lärandeobjekt, det som ska läras. Ett lärandeobjekt kan sägas bestå av ett direkt, såväl som ett 

indirekt lärandeobjekt, vad som ska läras och den förmåga som behövs för att hantera 

kunskapsinnehållet (Marton & Booth, 2000, s. 115). De kan ses som två sidor av samma mynt. 

Vad vi hanterar och hur vi hanterar det går inte att skilja åt, utan är att betrakta som “olika 

aspekter av en odelbar helhet” (Marton & Booth, 2000, s. 116).  

 

Vissa aspekter av lärandeobjektet behöver urskiljas för att den lärande ska kunna hantera det. 

Med varje ny aspekt som den lärande urskiljer utvecklas kunnandet. De aspekter som är särskilt 
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centrala och som den lärande inte urskiljt kallas för kritiska aspekter (Marton, 2015, s. 26–27). 

I en undervisningssituation är de kritiska aspekterna därför av särskilt intresse för den som vill 

lära ut ett visst lärandeobjekt. Pang och Ki (2016) betonar att det inte räcker med djupa 

ämneskunskaper för att finna de kritiska aspekterna, de måste undersökas empiriskt. Detta kan 

exempelvis göras genom att undersöka skillnaderna mellan kategorierna i ett fenomenografiskt 

utfallsrum. De kritiska aspekterna framträder då i skillnaden mellan de olika kategorierna, i 

relation till det kunnande som eftersträvas, menar Pang och Ki. I likhet med kategorierna i det 

fenomenografiska utfallsrummet är att ta fram de kritiska aspekterna en induktiv och 

empirinära metod (jfr Bryman, 2011; Alvesson & Sköldberg, 2017). 

Urval 

Studenterna som deltog i studien valdes ut genom ett så kallat bekvämlighetsurval (jfr Bryman, 

2011). De som besökte mig för handledning på språkverkstaden vid universitetet där jag arbetar 

tillfrågades om de ville vara med i studien. Datainsamlingen pågick under november och 

december 2019.  

 

Student L1/ 
L2 

Terminer på 
svensk högskola 

Typ av skriftlig examination, 
antal sidor 

Intervju- 
längd 

Ämnesdisciplin 

Erika L1 5 Självständigt arbete,  
2 sidor 

15 min Religionshistoria 

Petra L1 7 Självständigt arbete,  
25 sidor 

34 min Barn- och ungdomsvetenskap 
 

Mia L1 5 

Laila L2 4 Hemtentamen,  
7 sidor 

28 min Barn- och ungdomsvetenskap 

Esram L2 1 Självständigt arbete,  
5 sidor 
 

47 min Sociologi 
 

Nala L2 5 

Niklas L1 5 Självständigt arbete,  
34 sidor 

32 min Historia 

Mimmi L1 7 Självständigt arbete,  
2 sidor 

31 min Didaktik 

Pourim L2 7 Självständigt arbete,  
22 sidor 

26 min Barn- och ungdomsvetenskap 

Moa L1 5 Självständigt arbete,  
24 sidor 

25 min Etnologi 

Paula L1 7 Självständigt arbete,  
40 sidor 

24 min Sociologi 

Simon L1 0 Hemtentamen,  
6 sidor 

31 min Barn- och ungdomsvetenskap 

Irina L2 0 Hemtentamen,  
5 sidor 

23 min Svenska 

Tabell 1: Översikt över datainsamlingen. 

 

Det empiriska materialet i studien omfattas av 11 transkriberade intervjuer med 13 studenter 

runt 11 texter (se Tabell 1). Några av studenterna skrev självständiga arbeten i par och 

intervjuades då tillsammans. Studenternas namn är fingerade. Åtta studenter hade svenska som 

modersmål (L1) och fem studenter hade svenska som andra- eller främmande språk (L2). 

Studenterna läste på sju olika institutioner och var alltifrån nybörjare till mer erfarna studenter 
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som läst mer än tre år vid högre utbildning. Tre av de skriftliga examinationerna var 

hemtentamina, resten självständiga arbeten. Samtliga texter var utkast.  

Genomförande 

I denna undersökning är lärandeobjektet att referera i fokus. För att få kunskap om hur 

studenter erfar och hanterar referat i examinerande uppgifter intervjuades studenter under sin 

skrivprocess. Kvalitativa semistrukturerade intervjuer utfördes, eftersom syftet med 

undersökningen främst var deskriptivt (jfr Kvale & Brinkmann, 2014). Tidigare forskning (Lillis, 

2003; Pecorari, 2008; Jakobs, 2003; Eriksson & Mäkitalo, 2013; Gravett & Kinchin, 2020; 

Howard, 2010; Hyland, 2010) tillsammans med riktlinjer runt plagiering (Linköpings 

universitet, 2020) och min erfarenhetsbaserade kunskap utgjorde grund för de olika teman som 

intervjun tog avstamp i (jfr Dahlgren & Johansson, 2015): syftet med att hänvisa till källor, 

källhänvisningens placering, källhänvisningens utformning, att samla och sovra och 

referatets placering i relation till den egna rösten. Intervjuguiden (se Bilaga 1) innehöll förslag 

på frågor som vägledning under intervjun. Under intervjun ställdes också följdfrågor, så kallad 

probing (se Dahlgren & Johansson, 2015, s. 166), för att få ett så uttömmande svar som möjligt. 

Innan intervjuerna genomfördes testades intervjuguiden på andra studenter, men den 

justerades också löpande under processens gång. 

 

Studenttexterna utgjorde vid sidan av intervjufrågorna underlag för intervjun. Texterna 

skickades till mig dagen före intervjun och jag läste igenom dem noggrant. I studenternas texter 

fanns referenser till olika typer av källor, såväl muntliga som skriftliga. För att möjliggöra 

jämförelse mellan studentens referat och källan som refererades valde jag att fokusera på de 

skriftliga. Referenserna markerades och numrerades för att lättare kunna hitta dem under 

intervjun, och för att kunna tala om dem på ett sätt som skulle göra det möjligt att hitta rätt 

referens i studenttexten utifrån intervjutranskriptionerna. Om jag som läsare undrade något i 

relation till referatet gjorde jag en notis om detta, och frågade sedan studenten om det samma i 

intervjun. Sådana frågor kunde röra typiska sätt för studenten att hantera referatet, 

inkonsekvenser bland studentens referenser eller att språket i referatet skiljde sig markant från 

språket i resten av texten. Även här var tidigare forskning (Lillis, 2003; Pecorari, 2008; Jakobs, 

2003; Eriksson & Mäkitalo, 2013; Gravett & Kinchin, 2020; Howard, 2010; Hyland, 2010) 

parallellt med min erfarenhetsbaserade kunskap vägledande.  

 

Samtliga intervjuer genomfördes i en lugn miljö i ett avskilt rum. Under intervjun knöts 

intervjufrågorna i intervjuguiden till studentens text. Samtliga studenter fick exempelvis 

beskriva hur de gått från läsning av en källtext till ett eller flera referat i den text de nu hade 

framför sig. Studenten hade också tillgång till texten och kunde använda den för att visa egna 

relevanta exempel i relation till de frågor som ställdes. Intervjuerna spelades in med hjälp av 



17 
 

mobiltelefon. Ljudfilen fördes därefter över på en extern hårddisk och raderades från 

mobiltelefonen för att skydda den intervjuades integritet. I nära anslutning till intervjuerna 

transkriberades de med syfte att en utförlig analys skulle kunna genomföras. Transkriptionerna 

skrevs i mer formell skriftspråklig karaktär för att intervjupersonernas redogörelser skulle 

kunna utgöra läsbara texter (jfr Kvale & Brinkmann, 2014). 

Analys 

För att beskriva de kvalitativt skilda erfarandena som kategorier i ett utfallsrum gjordes först en 

fenomenografisk analys. Med hjälp av denna gjordes sedan en analys av skillnaden mellan 

kategorierna i utfallsrummet för att finna de kritiska aspekterna. Marton och Booth (2000) 

menar att den fenomenografiska analysen av det empiriska materialet är att betrakta som en 

process som görs i flera steg, där forskningens mål blir tydligare under datainsamlingens gång . 

Därför gjordes först en analys av begränsade delar av empirin och ett preliminärt utfallsrum 

togs fram. Med hjälp av detta kunde jag sedan utveckla intervjuguiden. När samtliga intervjuer 

genomförts analyserades det empiriska materialet i sin helhet.  

 

Den analysmodell i sju steg som beskrivs av Dahlgren och Johansson (2015, s. 167–171) utgjorde 

grund för analysarbetet. Intervjutranskriptionerna och studenttexterna analyserades 

tillsammans, i likhet med hur Thorsten (2018) och Hounsell (2008) använder både texter och 

intervjuer som underlag för fenomenografisk analys. Under intervjuerna blev det tydligt att det 

fanns brister i texterna som hade att göra med att de var utkast. Att dra slutsatser om 

referathanteringen enbart utifrån texterna riskerade därför att bli spekulativt. 

Intervjutranskriptionerna stod därför i centrum för analysen, och de delar av texterna som 

studenten kommenterat utgjorde vid sidan av detta grund för analys. 

 

Först bekantade jag mig med intervjutranskriptionerna och studenttexterna genom att läsa 

igenom dem flera gånger. Jag gick sedan igenom empirin från en informant i taget. De referat 

som omtalades i intervjun markerades i studenttexten och parades ihop med respektive utsaga 

från intervjun, och kunde på så vis ge en bild av hur studenten erfor och hanterade referatet. I 

denna fas jämfördes också de referat i studenttexten som diskuterats under intervjun med de 

källtexter som refererades. Ett par av referenserna som diskuterades var emellertid 

ofullständiga och kunde inte följas upp. 

 

Därefter startade själva analysen genom att de viktigaste uttalandena i intervjutranskriptionerna 

såväl som studenttexterna markerades. I ett tredje steg jämfördes passagerna för att hitta 

likheter och skillnader i materialet. Därefter grupperades de likheter och skillnader jag funnit. 

Här sorterades också passagerna från intervjuerna utifrån olika empirinära områden i relation 

till referatskrivande: textens syfte, källhänvisningarnas syfte, den upplevda mottagaren, egen 
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röst i relation till referatet, samt skrivprocess och urval för att lättare identifiera likheter och 

skillnader i utsagorna. I ett femte steg artikulerades kategorierna och likheterna stod i fokus. 

Därefter namngavs kategorierna. Det sista steget var en kontrastiv fas där alla passager 

granskades och jämfördes för att se om de platsade i mer än en kategori. Meningen var att 

kategorierna skulle vara kvalitativt skilda från varandra. Kategorierna ordnades sedan 

hierarkiskt efter deras komplexitet (jfr Marton & Booth, 2000).  

 

Med hjälp av kategorierna i det fenomenografiska utfallsrummet kunde de kritiska aspekterna 

för lärandeobjektet sedan identifieras. Mellan varje kategori framkom en eller flera aspekter 

som beskriver skillnaden mellan de kategorier som jämförs. För att de kritiska aspekterna skulle 

vara undervisningsbara (jfr Pang & Ki, 2016), fick de arbetas fram i flera steg. Först 

formulerades den övergripande skillnaden mellan varje kategori i en sammanfattande mening. 

Genom att sedan jämföra utsagor från de olika kategorierna och ställa utsagorna i relation till 

det kunnande som eftersträvas framträdde sedan mer detaljerade skillnader mellan de olika 

kategorierna (jfr Pang & Ki, 2016). Endast de skillnader som bedömdes vara undervisningsbara i 

relation till referathantering beskrevs sedan som kritiska aspekter. Exempelvis kan 

referathantering anses beroende av övergripande språklig och kognitiv utveckling, såsom ett 

gott ordförråd eller ett kritisk-analytiskt tänkande. Sådan utveckling är emellertid inte möjlig att 

göra undervisningsbar inom ramen för att lära sig referathantering. Sammantaget kan 

aspekterna därmed sägas spegla delar av det kunnande studenter behöver urskilja för att kunna 

referera i skriftliga examinationer i högre utbildning.  

Etik 

Studien överensstämmer med Vetenskapsrådets (u.å.) forskningsetiska principer. Informations- 

och samtyckeskravet beaktades genom att de deltagande studenterna fick information om 

studien såväl muntligt som skriftligt och gav sitt skriftliga samtycke till att medverka (se Bilaga 

2). De fick också veta att de har möjlighet att avbryta sitt medverkande närhelst de önskar. 

Genom att texterna som studenterna skrivit har anonymiserats med fingerade namn och genom 

att de studenter som intervjuades fick information om att deras personuppgifter kommer att 

behandlas konfidentiellt utifrån aktuell lagstiftning kunde konfidentialitetskravet beaktas. 

Hänsyn togs till nyttjandekravet genom att samtliga deltagande i studien fick veta att den 

information som samlats in enbart kommer att användas för det aktuella forskningsändamålet. 

 

I en praktiknära studie som denna kan det vara svårt att hålla skolans anonymitet dold (jfr 

Carlgren, Eriksson & Runesson, 2017). I denna studie utgör det emellertid ingen konflikt med 

konfidentialitetskravet eftersom universitetet har många tusen studenter och det inte går att 

veta vem av dem som besökt språkverkstaden. Att intervjua studenter jag själv handleder skulle 

vidare kunna anses vara i strid med samtyckeskravet, utifrån att studenten är i 
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beroendeställning till den som genomför undersökningen. Som pedagog på en språkverkstad är 

jag dock inte examinerande lärare eller bedömare av studentens text. Genom att intervjun också 

utgjorde underlag inför det efterföljande handledningssamtalet som studenten själv initierat 

hade intervjun potential att erbjuda ett mervärde för studenterna som medverkade. 

Intervjusamtalet gav mig som pedagog en fördjupad förståelse för studentens sätt att referera 

och det som diskuterades i intervjun kunde också adresseras i handledningssamtalet, utifrån 

studentens önskemål och behov. 

Vetenskaplig kvalité 

I kvalitativa studier är kvalitén hos framställningarna tillsammans med studiens pragmatiska 

värde avgörande för studiens vetenskapliga kvalité (Larsson, 2005). I denna studie har Larssons 

(2005) kvalitetskriterier för kvalitativ forskning beaktats främst vad gäller gestaltning. 

Kategorierna i det fenomenografiska utfallsrummet presenteras genom excerpt från 

intervjumaterial och studenttexter för att skapa transparens i analysarbetet. Teoritillskottet i 

form av utfallsrum och kritiska aspekter för att referera och de konsekvenser de kan tänkas ha 

för praktiken, utgör studiens pragmatiska värde. Att min egen yrkeskunskap och erfarenhet är 

en del av processen kan ses som en styrka utifrån att det resultat som genererats har större 

potential att få relevans för yrkesutövningen (jfr Carlgren, Eriksson & Runesson, 2017). 

 

Att generalisera utifrån resultatet i en kvalitativ undersökning är inte självklart. I en 

fenomenografisk undersökning är målet att så många kvalitativt olika erfaranden som möjligt 

kommer till uttryck, att utfallsrummet blir mättat (jfr Marton & Booth, 2000). Om ett 

genomtänkt urval gjorts, så att de kvalitativt olika erfarandena kommer till uttryck, kan det vara 

möjligt att göra en kvalitativ generalisering utifrån resultatet (Larsson, 2009). I denna studie 

har ett genomtänkt urval gjorts genom att studenter från olika ämnesdiscipliner med varierande 

bakgrund och erfarenhet av att referera deltog. Det är dock aldrig säkert att en undersökning 

kan fånga alla skilda sätt att uppfatta något (Dahlgren & Johansson, 2015) och de yttre 

karaktäristika som speglar mitt urval behöver inte nödvändigtvis spegla informanternas sätt att 

erfara och hantera något (jfr Larsson, 2009). Med ett större empiriskt underlag, med studenter 

från fler discipliner eller lärosäten och med en än större bredd i textunderlaget skulle det vara 

möjligt att se om utfallsrummet är mättat, eller om det finns fler kategorier än de som 

framträdde i denna studie (jfr Marton & Booth, 2000).  

 

För att höja kvalitén på analysen är det vanligt att man i större fenomenografiska studier tar 

hjälp av en medbedömare, exempelvis genom förhandlad samstämmighet (jfr Dahlgren & 

Johansson, 2015, s. 171–172). Detta innebär att flera forskare analyserar samma datamaterial 

och sedan förhandlar om vilka kategorier som är mest rimliga som ett sätt att validera resultatet. 

Något sådant var emellertid inte möjligt att genomföra inom ramen för denna studie. 
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Förhandlad samstämmighet är dock inget krav för att få kalla sin analys fenomenografisk, 

menar Dahlgren och Johansson. 

 

De kritiska aspekterna som är ett resultat av studien kan betraktas som generella principer för 

att hantera referatet i skriftliga examinationer i högre utbildning (jfr Marton & Booth, 2000). 

Samtidigt är de oundvikligen knutna till ett specifikt innehåll. De kritiska aspekterna som 

framkommit måste alltså utvecklas på nytt i andra sammanhang (jfr Marton & Booth, 2000). 

Att testa de kritiska aspekterna empiriskt i undervisning, exempelvis i en learning study (jfr 

Carlgren, 2017) skulle vidare vara ett sätt att undersöka studiens tillförlitlighet och pragmatiska 

värde.  
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Resultat 

Resultatet består av två delar. Den första delen är ett fenomenografiskt utfallsrum som ger svar 

på hur studenter erfar och hanterar referatet i examinerande texter i högre utbildning. Den 

andra delen beskriver kritiska aspekter för lärandet och svarar mot vad studenter behöver 

urskilja för att kunna referera i skriftliga examinationer. 

Studenters skilda sätt att erfara och hantera referatet 

I det empiriska materialet framträder fyra kvalitativt skilda sätt att erfara och hantera referatet i 

examinerande uppgifter. Dessa beskrivs i fyra olika kategorier utifrån studenternas sätt att 

erfara och hantera referatet 1) som att återanvända delar från andras texter, 2) som att 

sammanfatta med egna ord, 3) som del i att föra fram ett eget budskap och 4) som att delta i ett 

vetenskapligt sammanhang. Kategorierna i utfallsrummet är att betrakta som hierarkiska där 

det mest komplexa erfarandet beskrivs i kategori fyra. Kategori två, tre och fyra är dessutom 

inkluderande. Detta innebär att kategori tre kan sägas innefatta kategori två. Kategori fyra kan 

vidare sägas innefatta både kategori två och tre. Kategori ett kan emellertid inte sägas utgöra en 

grund för de övriga tre.  

1. Ser att referera som att återanvända delar från andras texter 

I denna kategori hanteras referatet som att återanvända delar från andras texter, exempelvis 

fraser, satser och meningar. Att bli godkänd på uppgiften står i fokus. När studenten hanterar 

referatet på detta sätt blir den egna texten många gånger mycket lik källtexten, både språkligt 

och till omfång. Följande excerpt exemplifierar hur ett sådant referat kan se ut:  

 

Studenttext Källtext 

Utdrag från Irinas hemtentamen:  

 

“Ann [sic!] Wisselgren som är danslärare 

visar hur hon använder ämne språk samtidigt 

som hon undervisar. Susanne Jönsson lär ut 

ämnesord i matematik med hjälp av 

domino.”  

 

 

Utdrag från källtexten till programmet “Att 
sakna ord” från serien Från vardagssnack 
till skolspråk från UR Play (2017): 
 
“Vi får se läraren Susanne Jönsson ta hjälp 
av domino i matematik för att lära ut 
ämnesord. /.../ Anna Wisselgren som är 
danslärare, visar hur hon lär ut 
ämnesspråket samtidigt som eleverna lär 
sig koreografi.”  

Tabell 2: Jämförelse mellan studenttext och källtext. 

 

I utdraget från studenttexten har källtextens två meningar och några ord bytt plats. Källtextens 

“Vi får se läraren Susanne Jönsson ta hjälp av domino i matematik för att lära ut ämnesord” blir 

i studentens text “Susanne Jönsson lär ut ämnesord i matematik med hjälp av domino”. Några 
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ord från källtexten har också bytts ut. I studentens text blir exempelvis “lär ut” istället 

“använder”. Merparten av orden i studentens text och meningslängden är emellertid likadan 

som källtextens. Detta indikerar att studenten ser referathantering som att plocka ihop textdelar 

till en egen text, snarare än att sammanfatta helheten i det lästa och uttrycka detta med egna 

ord. Referathanteringen kan också sägas spegla studentens bild av textlikhet i relation till att 

kopiera eller plagiera. Genom att återanvända delar från en källtext, och sedan flytta runt fraser 

och ord, uppfattar studenten det egna referatet som tillräckligt olikt källtexten för att inte vara 

plagiat. 

 

I intervjumaterialet beskriver studenterna att de hanterar referatet som att återanvända delar 

från andras texter när språket eller den egna kunskapen inte räcker till. I nedanstående excerpt 

beskriver en student att det kan vara svårt att referera när källtexten redan uttrycker det hon vill 

säga. Att byta ut några ord mot synonymer blir då ett sätt att göra det på: 

 
Ibland kan jag tycka att det är så bra det som står att det är svårt att skriva om det och då 

brukar jag använda mig av synonymer och så byter jag ut. /.../ Eller så vänder jag på 

meningarna. Ja, kastar om början och slut. (Mia) 

  

Att studenten uttrycker att det är “svårt att skriva om” kan tolkas som ett uttryck för att hon inte 

har ord för att uttrycka innehållet i källtexten på andra sätt, såväl som att hon inte förstått 

innehållet tillräckligt bra för att kunna uttrycka det med egna ord. Hanteringen kan alltså ses 

som studentens sätt att göra språket i referatet akademiskt eller innehållsrikt med hjälp av 

källtextens formuleringar. 

 

När referathanteringen hanteras som att återanvända delar av andras texter, lyfts fraser och 

meningar ut från texterna, medan helheten tycks gå förlorad. Nedanstående utdrag beskriver 

hur en student väljer ut delar av ett innehåll från en källtext, utan att ha läst texten i sin helhet 

och utan kunskap om var den kommer ifrån: 

 

Först gick jag in på artikeln, hur jag hittade den vet jag inte, men det kan ha varit en 

annan students arbete, ‘den här verkar bra’.  Sedan så läste jag. Jag läser inte hela, det gör 

jag inte. Söker innan jag läser. Och när jag menar söker kanske jag kollar på deras 

innehållsförteckning. Sen ser jag något som jag tycker verkar intressant. (Mimmi) 

 

Arbetssättet vittnar om att studenten främst vill föra in en källtext för att den är intressant eller 

för att bli godkänd, snarare än att försöka förstå innehållet i den eller beakta ett vetenskapligt 

arbetssätt i sitt urval av texter. Att helhetssynen saknas blir också tydligt i relation till vilka ord 

studenten väljer att byta ut mot synonymer. Istället för att behålla nyckelord från källtexten kan 

det vara dessa som studenten byter ut: 

 

Ibland tar jag en synonymordbok och hittar ord som är vetenskapliga och byter ut alla ord 

och gör om meningen. Då blir det inte plagiat. Men då blir det kanske också lite fel. /.../ 
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Så då tar jag och byter ut 80 %. Resten kan man behålla. /.../ Då byter jag ut nyckelorden. 

Sambandsord kan man ha kvar. (Irina) 

 

Studentens fokus på hur många ord hon kan behålla och vilka ord som får vara lika i källtexten 

och referatet tycks styra referathanteringen. Att studenten byter ut nyckelorden och behåller 

sambandsorden vittnar om att hon ser till delarna, snarare än helheten i källtexten. Att 

studenten söker ord “som är vetenskapliga” kan vidare tolkas som att studenten har en 

akademisk textnorm för ögonen och att det är utifrån en sådan hon skriver sitt referat, snarare 

än att använda egna ord. 

 

Utifrån empirin framgår också att när referathanteringen främst uppfattas som något som ska 

göras för att bli godkänd följs ett referenssystem för sakens skull, för att det står så i uppgiften 

eller som ett slags bevis för att studenten inte har plagierat någon annans text: 

 

Än idag har jag inte förstått varför det är så viktigt. Det kan ju hända att man missar. Man 

blir ju blind av all text, man ser ju på tretusen ord. Sen kommer läraren och säger ‘Fx3’. 

Varför då? ‘Du glömde parentesen och ett kommatecken.’ Give me a break. (Laila) 

 

Av excerpten framgår att studenten har svårt att urskilja syftet med att ange referenser på ett 

specifikt sätt utifrån ett referenssystem. Istället ser hon referenssystemet som en uppsättning 

närmast obegripliga regler och ett nödvändigt ont.  

 

I det empiriska materialet syns också att normerna runt referenshanteringen är otydliga, vilket 

verkar göra hanteringen än mer förvirrande. Nedan beskriver en student hur hon använt 

bibliotekets tjänst Libris för att få hjälp med referensens utformning, men noterar att det förslag 

som genererades skiljer sig från den skrivna guide studenten är hänvisad till, även om båda är 

Harvardsystemet: 

 

Jag blev lite uppskrämd över alla de här reglerna och kursläraren tryckte väldigt hårt på 

dem. Jag försöker följa dem, men Libris som kan hjälpa en med referenserna gav 

annorlunda referenser än Boråsguiden även fast jag klickade i Harvard. (Irina) 

 

Excerpten kan tolkas som att studenten gör sitt bästa för att bli godkänd på uppgiften och att 

hon uppfattar att referatteknikaliteterna är mycket viktiga för att bli godkänd, samtidigt som de 

otydliga normerna runt referathanteringen gör den förvirrande och svår. 

 

Det händer också att studenter återanvänder delar av andras texter utan att referera. Ett sådant 

arbetssätt kan ses som fusk och ett medvetet sätt att vilseleda (jfr Linköpings universitet, 2020). 

En student beskriver hur hon återanvänder text från bloggar skrivna på ett annat språk, 

eftersom hon uppfattar att det inte går att spåra: 

                                                
3 Fx innebär här betyget F med möjlighet till komplettering för att bli godkänd. 
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Om jag hittar en blogg på mitt språk och läser och tänker “Hm, så tänker jag också” och 

sedan tar det där och skriver också på svenska. Skulle det bli plagiat? Ingen kan se det 

här.” (Irina) 

 

Att studenten säger att det går bra att plagiera eftersom “[i]ngen kan se det här”, kan tolkas som 

att studenten vet att det är plagiering att återanvända andras idéer utan att ange källa. Det kan 

också tolkas som att studenten inte tycker att det är plagiering när det inte går att upptäcka.  

 

När studenten ser att referera som att återanvända delar av andras texter består alltså 

hanteringen av att klipp-och-klistra med andras texter. Samtidigt syftar en stor del av 

hanteringen till att göra referatet så olikt källtexten att det inte uppfattas som ett plagiat. Fokus i 

hanteringen är att bli godkänd på examinationen. Att flytta runt de återanvända fraserna och 

meningarna eller att byta ut ord från källtexten till synonymer ses som ett sätt att hantera 

referatet på som gör den egna texten tillräckligt olik källtexten. Att hänvisa till källtexterna 

uppfattas i huvudsak som något som ska göras för att det står så i uppgiften och som en del i att 

bli godkänd på examinationen. 

2. Ser att referera som att sammanfatta med egna ord 

I denna kategori uppfattas referatet som ett sätt att visa att man förstått ett innehåll i kursen 

man läser. Att sammanfatta källtexterna med egna ord ses som en del av att uppnå kursmålen. 

Fokus i referathanteringen är alltså såväl lärprocessen som texten som skrivs. Att omformulera 

innehållet från en källtext med egna ord kännetecknar hanteringen. I nedanstående citat 

beskriver en student vad det innebär att formulera sig med egna ord när man refererar: 

 

Jag liksom sammanfattar det hon har sagt. Och det jag skriver är min sammanfattning, 

min förståelse av den texten. (Laila) 

 

Att studenten säger “min sammanfattning” och “min förståelse” kan tolkas som att studenten 

själv valt ut innehållet i referatet, gjort ett urval. Det kan också tolkas som att studenten skrivit 

referatet med ett språk som studenten uppfattar som sitt eget.  

 

Då studenten ser referatet som att sammanfatta med egna ord hanteras källtexter som helheter, 

eller större delar, som ska förstås och sammanfattas i relation till ett kursmål. Att göra ett 

relevant urval ses som en del av referathanteringen. Djupläsning och bearbetning av källtexten 

kan då vara en del av referathanteringen, exempelvis genom att anteckna medan man läser eller 

genom upprepad läsning. I nedanstående excerpt synliggörs hur en student arbetar med urvalet 

från källtexten för att kunna visa att hon förstått det hon läst på det sätt som uppgiften kräver: 

 
Nu har jag först och främst skumläst den här boken. Under tiden antecknar jag i boken 

om tankar eller sammanfattningar eller att jag skriver ut ett begrepp för att lättare kunna 
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hitta det sen. Men sen att jag väljer det är för att jag tycker att det känns relevant i min 

studie, till mitt material. Jag har själv valt vad jag vill ha med och inte. Allt är inte 

passande. (Paula) 

 

Att studenten först skumläst källtexten och sedan väljer ut vad hon uppfattar som relevant kan 

tolkas som att studenten ser till helheten i det lästa, snarare än delarna. Att studenten säger “Allt 

är inte passande” kan vidare tolkas som att studenten ser ett kursmål framför sig och att 

urvalsprocessen i relation till detta är en viktig del av referathanteringen. 

 

När studenten ser att referera som att sammanfatta med egna ord syns spår av källtexten i 

studentens text genom att nyckelord och centrala idéer finns med, men studentens referat är 

just en egen text. I nedanstående excerpt har en student sammanfattat två sidor av en artikel i 

en mening utifrån det som är relevant för hennes undersökning. Nyckelord och centrala tankar 

från källtexten såsom ”pedagogernas kompetens och intresse”, ”samspelets kvalité” och ”bokval” 

återfinns i den egna texten. Däremot känns varken meningsbyggnad eller övriga ord igen från 

källtexten, vilket indikerar att texten är skriven med egna ord och ett uttryck för hur studenten 

förstått innehållet:  

 

För att skapa stimulerande högläsningsaktiviteter ur ett pedagogiskt perspektiv finns det 

ett antal viktiga påverkansfaktorer såsom t.ex. pedagogernas kompetens och intresse, 

samspelets kvalite, bokval samt arbetet med att utveckla barnens ordförråd och 

slutledningsförmåga (Lennox 2013, ss. 382-383). (Utdrag från Petra och Mias 

självständiga arbete) 

 

I denna kategori ses alltså att referera som att sammanfatta relevanta delar från källtexter med 

egna ord. Hanteringen utgår från helheter eller större delar i källtexterna i relation till ett mål 

eller syfte och studenten ser att referera som att visa att hen förstått ett kursinnehåll. Liksom i 

kategori ett ses källhanteringen och källhänvisningarna i sig främst som en del av att bli 

godkänd på en uppgift. 

3. Ser att referera som en del i att föra fram ett eget budskap 

I denna kategori ses referatet i den egna texten inte bara som ett sätt att visa att man förstått ett 

kursinnehåll, utan även som en del av det budskap som studenten vill framföra i sin text. I 

nedanstående excerpt beskriver en student hur processen med att finna det egna budskapet 

utifrån lästa källtexter kan gå till då han skriver självständigt arbete: 

 

Oftast är det så att jag redan har läst det här innan och sedan kommer jag på, utifrån 

boken jag har läst, vad det är jag vill. När jag sedan läser min uppsats tänker jag ‘Vad är 

det jag har läst? Var har jag läst det?’ Letar upp de sidor där det står. (Niklas) 

 

Studenten beskriver således att han genom det han läst får idéer till det budskap han vill föra 

fram i sin text och att han sedan använder källorna för att föra fram detta budskap. En sådan 
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referathantering kan tolkas som att studenten ser sig själv som den som styr textens innehåll 

och budskap.  

 

När studenten ser referathantering som en del i att föra fram ett eget budskap kan den egna 

rösten uttryckas på olika sätt i relation till referatet. Ett sätt att göra det på är genom en så 

kallad kärnmening som föregår referatet. En kärnmening fångar huvudbudskapet studenten vill 

föra fram i det aktuella stycket och referatet. Följande excerpt är ett utdrag från en studenttext 

där stycket inleds med en kärnmening som sedan följs av ett referat: 

 

Sverige är ett mångkulturellt land. Statistiska centralbyrån redovisar statistiken om så 

kallad utländsk bakgrund, vilket syftar på personer som är utrikes födda eller har två 

utrikesfödda föräldrar. Enligt SCB 2017 andelen medborgare med utländsk bakgrund är 

[sic!] ca 24 procent av hela Sveriges befolkning. (Utdrag från Pourims självständiga 

arbete) 

 

Referatet i excerpten kan tolkas som en del av en argumentation. Studentens budskap “Sverige 

är ett mångkulturellt land” fungerar som en tes och referatet stödjer det påstående hon gjort. Ett 

annat sätt som studenten använder för att uttrycka sin egen röst i relation till referatet är genom 

en efterföljande kommentar. Följande excerpt är ett utdrag från en studenttext där studenten 

först sammanfattat en av statens offentliga utredningar, SOU 1983. I meningen efter referatet 

ger hon sedan sin kommentar till innehållet: 

 

Med andra ord att lära sig om olika kulturer och deras värderingar innebär att en ska vara 

medveten till [sic!] sina egna värderingar. (Utdrag från Pourims självständiga arbete) 

 

Studentens “innebär att” visar för läsaren att hon tolkar och kommenterar referatet åt läsaren. 

Kommentaren kan då ses som ett sätt för skribenten att hjälpa läsaren att se budskapet som 

referatet är tänkt att förmedla. Den egna rösten kan också integreras i samma mening som 

referatet. I nedanstående excerpt använder studenten en del av Bourdieus teori för att fram ett 

eget budskap: 

 
Att högre utbildning är centralt, och i viss mån nödvändigt, för en klassresa, blir tydligt 

när Bordieu [sic!] framhåller att utbildningssystemet är bärare av samhällets viktigaste 

socialiseringsmekanismer. (Utdrag från Paulas självständiga arbete) 

 

Studentens budskap, att högre utbildning är centralt för att göra en klassresa, kopplas samman 

med Bourdieus teori om att utbildningssystemet utgör en viktig socialiseringsmekanism.  

 

När referathantering erfars som en del i att föra fram ett eget budskap kan syftet med 

källhanteringen vidgas. Att referera kan i denna kategori ses som ett sätt att vara trovärdig inför 

en läsare. I följande excerpt beskriver en student sitt urval av källtexter i relation till detta: 
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Läraren säger att de [källtexterna] ska vara peer-reviewed och det kanske läsaren vill 

kolla att det är, att det är en trovärdig källa. (Esram) 

 

Att studenten säger att “läsaren vill kolla” kan tolkas som att studenten inte enbart är 

intresserad av den bedömande lärarens perspektiv, utan tänker sig flera potentiella läsare. 

Källhänvisningarna tycks då också få ett tydligare syfte. Studenten ser syftet med referenserna 

som att ge service åt den läsare som vill veta mer om en källtext, och eventuellt kontrollera och 

ifrågasätta källtexten.  

 

Genom att se fler potentiella mottagare tycks det också möjligt att få en mer flexibel 

källhantering. I nedanstående excerpt beskriver en student hur han anpassar källhanteringen 

utifrån den specifika situationen och den tänkta mottagarens behov: 

 

I vanliga fall ska det vara lite mer detaljerat beskrivet vilken sida det är. Grejen just här är 

att om man slår upp den här i Kungliga biblioteket kommer man direkt till artikeln, så då 

anser jag att det inte är någon mening att skriva sidor. (Niklas) 

 

Istället för att se referenssystemet som en uppsättning regler som ska följas för sakens skull 

förhåller sig studenten pragmatiskt i situationen. “I vanliga fall” ska det vara på ett visst sätt, 

men studenten frångår detta för att möjliggöra en smidigare källhantering för honom och 

läsaren. Det kan tolkas som att studenten inte ser reglerna i sig som det viktiga, utan syftet de 

fyller.  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att när studenten ser referathanteringen som en del i att föra 

fram ett eget budskap ses den egna rösten i relation till källtexten som en del av hanteringen. 

Källtexterna och referenserna till dem ses som en del i att vara trovärdig och ge service åt 

läsaren. Härigenom tycks det också lättare förhålla sig mer pragmatisk till källhanteringen i 

stort. 

4. Ser att referera som att delta i ett vetenskapligt sammanhang 

I denna kategori ses referathantering som att ta plats i en större vetenskaplig kontext. Texten 

som skrivs är ett kunskapsbidrag och hur källtexterna används, både vad gäller urval och 

formalia, speglar detta. I nedanstående citat beskrivs hur en student resonerar om källtexternas 

betydelse i den egna texten när studenten är medveten om ett vetenskapligt sammanhang: 

 
Jag utgår ju från någon annans grund. Det jag gjort och skriver måste ju baseras på något 

annat och därför refererar jag. /.../ för att visa att jag tar vid annans forskning. (Moa) 

 

Att studenten säger att hon “tar vid annans forskning” kan tolkas som att hon ser sin egen text 

som ett kunskapsbidrag. Referathanteringen består av att göra ett relevant urval av källor för att 

visa att man är insatt i ämnet och vilken kunskap man bygger sin text på, inte bara som 
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byggstenar i det egna resonemanget. På så vis ses källtexterna som delar i en vetenskaplig 

kontext. 

 

När referathanteringen ses som att delta i ett vetenskapligt sammanhang blir även referenserna 

och referenslistan en del av kontexten. Excerpten nedan beskriver hur en student uppfattat 

referenslistan som en del av den vetenskapliga kontexten: 

 

När man läser en uppsats vill man ju veta: ‘Vad är den här egentligen byggd på?’ /.../ Om 

man kollar referenslistan, då kan man se att den är byggd på alla de här. /.../ Man kan se 

grundbyggstenarna i slutet samlat. (Niklas) 

 

Att studenten vill se “grundbyggstenarna”  i referenslistan kan tolkas som att studenten ser att 

en läsare med kunskap om den vetenskapliga kontexten kan bilda sig en uppfattning om en text 

utifrån dess referenslista. Detta synliggör också att studenten själv är medveten om en sådan 

kontext. 

 

När referathantering erfars som att delta i ett vetenskapligt sammanhang genomsyrar den 

vetenskapliga kontexten referathanteringen, både valet av källtexter och referensernas 

utformning. I följande citat beskriver en student hur han väljer referenssystem utifrån 

sammanhanget: 

 

Jag är ganska van vid att skriva med Harvardsystemet istället för Oxford och det här är 

egentligen första gången. Och det är ju för att det är den här uppsatsen och sättet jag ska 

skriva den, att när jag ska kombinera så många källor så går det mer effektivt att skriva 

med Oxford, så därför har jag valt det. (Niklas) 

 

Studentens val av Oxford som referenssystem istället för Harvard, trots att han är mer van vid 

det senare, kan tolkas som att studenten är medveten om såväl textens syfte som den aktuella 

vetenskapliga kontexten och väljer referenssystem utifrån detta.  

 

Flera studenter som urskiljt en vetenskaplig kontext ställer ändå frågor om referathanteringen 

som: Vilka fakta behöver inte en referens? (Niklas) Hur ofta ska jag referera? (Moa) Hur 

synliggör jag var en referens slutar och en annan börjar? (Simon). Detta kan tolkas som att 

referathantering består av en mängd frågor som ska besvaras och att alla frågor inte kan 

besvaras genom studentens referensguide, uppgiftsinstruktion eller genom kunskap om en 

vetenskaplig kontext. Det kan också tolkas som att det är svårt att urskilja alla delar av 

referathanteringen i relation till den vetenskapliga kontexten. 

 

När studenten ser att referera som att delta i ett vetenskapligt sammanhang erfars alltså 

källtexterna som delar i ett kunskapsbygge och urvalet från dem som ett sätt att visa att man är 

insatt i ämnet. Att referera utifrån ett referenssystem ses som en del i den vetenskapliga 
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traditionen och att vara noggrann med referensernas utformning som ett sätt att vara trovärdig i 

den aktuella kontexten.  

Kritiska aspekter för att referera 

I det empiriska materialet framträdde fyra kvalitativt skilda sätt att erfara och hantera referatet i 

examinerande uppgifter. Kategorierna är att betrakta som hierarkiska och det mest komplexa 

erfarandet beskrivs i kategori fyra. Studenterna erfor och hanterade referatet 1) som att 

återanvända delar från andras texter 2) som att sammanfatta med egna ord, 3) som del i att föra 

fram ett eget budskap och 4) som att delta i ett vetenskapligt sammanhang. Kategori två, tre och 

fyra är dessutom inkluderande. Kategori ett kan emellertid inte sägas utgöra en grund för de 

övriga tre. Utifrån kategorierna i utfallsrummet och de skillnader som finns mellan dem 

framkom fem kritiska aspekter för att kunna referera. För att hantera referatet i skriftliga 

examinationer behöver studenten urskilja A) att ett relevant urval från källor görs utifrån en 

helhet, B) att referatet skrivs med egna ord, C) att den egna rösten kan användas i relation till 

referatet, D) att det kan finnas fler läsare än examinatorn och E) att referathantering är en del i 

ett vetenskapligt sammanhang. De kritiska aspekterna, i relation till kategorierna i 

utfallsrummet, beskrivs i Figur 1. 

 

 

Figur 1: Utfallsrum avseende studenters kvalitativt skilda förhållningssätt till att 

referera i relation till de aspekter som är kritiska för att utveckla kunnandet. 
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A. Att urskilja att ett relevant urval från en källa görs utifrån en helhet 

Att kunna sammanfatta information från en källa utifrån helheten, snarare än delarna, utgör en 

distinktion mellan kategori ett och två. För att kunna referera i examinerande texter behöver 

studenten göra ett relevant urval från texter som lästs. En student som gör ett urval utifrån 

delarna i texten plockar ut meningar, fraser eller satser som tycks intressanta, utan att beakta 

helheten: “Jag läser inte hela, det gör jag inte. Söker innan jag läser. Och när jag menar söker 

kanske jag kollar på deras innehållsförteckning. Sen ser jag något som jag tycker verkar 

intressant” (Mimmi). Istället behöver studenten utgå ifrån en större textmängd såsom ett längre 

avsnitt eller kapitel i källtexten, eller källtexten i sin helhet: “Nu har jag först och främst 

skumläst den här boken. /.../ Men sen att jag väljer det är för att jag tycker att det känns 

relevant i min studie, till mitt material. Jag har själv valt vad jag vill ha med och inte. Allt är inte 

passande” (Paula). Urvalet behöver även göras i relation till ett syfte eller mål för att studenten 

ska bilda sig en uppfattning om helheten i det som ska läras, och vad som utgör ett relevant 

urval i den aktuella uppgiften. 

B. Att urskilja att referatet skrivs med egna ord 

Studenten behöver också urskilja att referatet speglar studentens kunskap och att detta syns 

genom hur det är skrivet. När studenten citerar, skriver av, eller är språkligt nära källtexten i det 

egna referatet kan det vara svårt att urskilja studentens kunskap om ett kursinnehåll och 

dessutom anses vara plagiering (jfr Linköpings universitet, 2019). När studenten återanvänder 

delar av andras texter är det egna referatet språkligt mycket nära källtexten (se Tabell 2). 

Studenten återanvänder meningar och fraser, men byter ut vissa ord mot synonymer och kastar 

om ordningen på fraser, satser och meningar: “Ibland kan jag tycka att det är så bra det som står 

att det är svårt att skriva om det och då brukar jag använda mig av synonymer och så byter jag 

ut. /.../ Eller så vänder jag på meningarna. Ja, kastar om början och slut” (Mia). Istället behöver 

referatet vara formulerat på ett sådant sätt att det speglar hur studenten förstått innehållet. I 

sådana referat kan längre sjok med källtext sammanfattas med betydligt färre ord. Nyckelord 

och centrala tankar från källtexten återfinns i den egna texten, men varken meningsbyggnad 

eller övriga ord känns igen. För att detta ska vara möjligt krävs en god läsförståelse och ett gott 

ordförråd. Texten måste vara begriplig för studenten själv och dessutom skriven på ett sådant 

sätt att andra förstår vad hen vill förmedla. Om studenten inte har tillräckliga språkkunskaper 

kan detta innebära att studenten måste skriva med ett språk som hen uppfattar som mindre 

akademiskt eller mer vardagligt än förväntat (jfr Pecorari, 2008). Att sammanfatta med egna 

ord kan alltså stå i konflikt med akademiska skriftspråksnormer.  
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C. Att urskilja att den egna rösten kan användas i relation till referatet 

Studenten behöver urskilja att hen har en egen röst i texten och i relation till referatet. Detta 

utgör skillnaden mellan kategori två och tre. Referatet i akademiska texter utgör sällan bara en 

sammanfattning från en källtext, det är ofta en bärande del i att föra fram ett eget budskap i 

texten (jfr Lillis, 2003; Hutchings, 2014; Biggs, 1988). I texter utan egen röst är referaten mer 

eller mindre inkastade i texten och studentens röst i relation till referatet saknas (se Tabell 2). 

Studenten egen röst i relation till referatet kan komma till uttryck på olika sätt, exempelvis 

genom en kärnmening före referatet, som en kommentar efter referatet eller integrerat i samma 

mening som referatet, som i följande excerpt från Paulas självständiga arbete: “Att högre 

utbildning är centralt, och i viss mån nödvändigt, för en klassresa, blir tydligt när Bordieu [sic!] 

framhåller att utbildningssystemet är bärare av samhällets viktigaste 

socialiseringsmekanismer”. Att föra ett resonemang med hjälp av det refererade gör att 

studenten får en annan användning för sina källtexter än i kategori två. Urvalet från källtexterna 

blir en del i att vara trovärdig och på så vis nå fram med sitt budskap, inte enbart bevis för att ha 

läst och förstått.  

D. Att urskilja att det kan finnas fler läsare än examinatorn 

Examinationsuppgifter skrivs för en examinator och i kategori ett och två fyller 

källhänvisningarna främst syftet att visa examinatorn var informationen i den egna texten 

kommer ifrån. Källtexterna är då många gånger givna för mottagaren och syftet med 

formaliaregler såsom hur referenser ska skrivas i löpande text utifrån ett specifikt 

referenssystem, eller syftet med att ha en referenslista, är därför svåra att urskilja för studenten: 

“Än idag har jag inte förstått varför det är så viktigt /.../Sen kommer läraren och säger ‘Fx’. 

Varför då? ‘Du glömde parentesen och ett kommatecken.’ Give me a break. (Laila). För att 

kunna förstå att syftet med källhänvisningar och referenslista kan vara att ge service åt den 

läsare som vill veta mer, eller kontrollera trovärdigheten i en källa, behöver studenten urskilja 

fler potentiella läsare. För studenten kan en sådan läsare exempelvis vara någon som är 

intresserad av budskapet studenten vill förmedla i texten och kontrollera trovärdigheten i det 

skrivna: “Läraren säger att de [källtexterna] ska vara peer-reviewed och det kanske läsaren vill 

kolla att det är, att det är en trovärdig källa” (Esram). Att urskilja att det kan finnas fler läsare än 

examinatorn utgör därför en distinktion mellan kategori två och tre. Detta kan vidare ses som 

ett första steg mot att vidga kontexten för det skrivna mot ett vetenskapligt sammanhang.  

E. Att urskilja att referathantering är en del i ett vetenskapligt sammanhang 

Att urskilja att akademiskt skrivande i allmänhet, och refererande i synnerhet, utgör en del i att 

lära sig ett vetenskapligt hantverk utgör skillnaden mellan kategori tre och fyra. Studenttexter 

skrivs primärt som bedömningsunderlag och som del i en lärprocess (jfr Ask, 2007; Strand, 
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2006), men när studenten urskiljer att referathantering som att delta i ett vetenskapligt 

sammanhang blir noggrannheten i referathanteringen knuten till detta. Studenten behöver då 

visa att hen är insatt i ämnet och vilken kunskap den egna texten bygger på: “Jag utgår ju från 

någon annans grund. Det jag gjort och skriver måste ju baseras på något annat och därför 

refererar jag. /.../ för att visa att jag tar vid annans forskning” (Moa). Det blir också viktigare att 

ge erkännande åt den som skrivit källtexten. Akademiska texter skrivs i ett vetenskapligt 

sammanhang som påverkar hur källtexter används i den egna texten. Ju fler normer runt 

källhanteringen i den aktuella vetenskapliga kontexten som studenten urskiljer, desto mer 

pragmatiskt tycks studenten kunna förhålla sig till källhanteringen i examinerande uppgifter. 
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Diskussion 

Syftet med denna studie var att ge ett skrivdidaktiskt bidrag med fokus på att utveckla 

studenters referathantering som en del av en akademisk skriftspråkskompetens. Centralt var 

kunskapen om hur studenter hanterar referatet i examinerande uppgifter i högre utbildning och 

vad studenten behöver urskilja för att utveckla detta kunnande. Nedan diskuteras resultatet och 

dess konsekvenser för undervisning och lärande i relation till tidigare forskning. Sist ges förslag 

på vidare forskning.  

Studenter behöver undervisning i referathantering 

Resultatet i denna studie kan ses i relation till den debatt som förs om hur studenter kan och bör 

erövra akademisk skriftspråkskompetens. Studien bekräftar att studenter behöver undervisning 

om referathantering för att erövra en akademisk skriftspråkskompetens (jfr Ask, 2007; Vardi, 

2012; Badenhorst, 2019). Referathantering kan anses vara centralt för att kunna skriva 

akademiskt och knutet till de förmågor som Ask (2007) beskriver som särskilt viktiga för att 

erövra en akademisk skriftspråkskompetens. Resultatet indikerar att referathantering är 

komplext och till viss del kontextberoende. Därför är mer utvecklad referathantering inte möjlig 

för studenter att erövra före inträdet till högre utbildning (jfr Östlund-Stjärnegårdh, 2006). 

Detta är särskilt viktigt att beakta i relation till högskolans uppdrag om breddad rekrytering och 

att studenter inte bara ska ha möjlighet att påbörja sina studier, utan också ges förutsättningar 

att fullfölja dem. Studiens främsta bidrag är kunskap om vad som kan undervisas och hur 

undervisning kan bedrivas för att studenter ska kunna referera i examinationer i högre 

utbildning. De kritiska aspekterna, som är en del av resultatet i denna studie, kan användas 

skrivdidaktiskt. De beskriver vad som kan undervisas för att möjliggöra effektiv undervisning 

om referathantering. Kunskapen om kritiska aspekter för att referera kan vidare ses som 

didaktisk innehållskunskap, PCK (se Shulman, 1986), alltså kunskap som kan möjliggöra att 

undervisa om referathantering så att kunnandet utvecklas hos studenten. Undervisning utifrån 

de kritiska aspekterna ger också förutsättningar för ett skiftat fokus från referatet som formalia 

till referatet som en dialogisk process, vilket tidigare forskning (se Lillis, 2003; Hutchings, 2014; 

Buckley, 2015) betonat som avgörande för att kunna referera i högre utbildning.  

 

Kategorierna i det fenomenografiska utfallsrummet utgör i sin tur ett kunskapsbidrag genom att 

synliggöra skillnaden mellan olika normlager knutna till referathantering, i detta fall skillnaden 

mellan ämnesspecifika och mer allmänakademiska normer. Behovet av sådan kunskap för att 

underlätta insocialiseringen för studenter som rör sig mellan olika diskurser har lyfts i tidigare 

studier (se Blückert, 2010). Ur ett språkverkstadsperspektiv är kunskap om allmänvetenskapliga 

normer särskilt viktig att beakta, eftersom allmänakademisk kunskap i relation till skrivande 



34 
 

kan ses som en av språkverkstadspedagogernas styrkor (jfr Lennartson-Hokkanen, 2016). I 

denna studie syns behovet av ämnesspecifik kunskap för god referathantering framförallt i 

kategori fyra, den mest komplexa kategorin. Att urskilja att referatet är en sammanfattning som 

skrivs med egna ord (kategori två) och att den egna rösten kan användas i relation till 

källtexterna (kategori 3) går att betrakta som allmänakademisk kunskap och del av ett 

allmänakademiskt normlager knutet till akademisk skriftspråkskompetens. Ur ett sådant 

perspektiv är de kritiska aspekterna A, B, C och D undervisningsbara på gymnasiet, i en 

språkverkstadskontext, såväl som inom ramen för en kurs i högre utbildning. Den kritiska 

aspekten E, att urskilja att referathantering är en del i ett vetenskapligt sammanhang, lärs 

förmodligen bäst ut i en ämnesdisciplinär kontext. Kategorierna kan också knytas till ett 

ACLITS-perspektiv på skrivande genom att de kan synliggöra olika normer och göra dem öppna 

för kritisk granskning. På så vis kan studentens deltagande i olika diskurser stödjas (jfr Lea & 

Street, 1998). Genom kategorierna i det fenomenografiska utfallsrummet kan resultatet i denna 

studie således också kasta ljus över hur undervisning kan bedrivas för att studenter ska kunna 

referera. 

Fokus på formalia och plagiering kan vara ofördelaktigt 

Resultatet i denna studie kan också användas för att belysa svårigheten med referathantering i 

relation till plagiering. I det fall då referatet är mycket likt sin källtext kan det betraktas på två 

sätt: som att studenten gjort sitt bästa för att skriva en godtagbar text utifrån tillgängliga 

kunskaper och förmågor, eller som att studenten medvetet valt att vilseleda (jfr Ask, 2007; 

Howard, 2010; Vardi, 2012; Pecorari, 2008). I denna undersökning var det emellertid tydligt att 

studenter med mindre god referathantering (kategori ett) fokuserade på att inte plagiera, 

istället för att rikta sin energi mot att verkligen förstå och sammanfatta. Att undvika plagiering 

tycks alltså stå i vägen för att utveckla referatkunnandet. En vanlig strategi för att förbättra 

studenters referathantering vid svenska lärosäten är dock att fokusera på referensformalia och 

hur studenten kan undvika plagiering (jfr Högskoleverket, 2010). Resultatet indikerar alltså att 

sådan undervisning inte är effektiv. Detta bekräftas också av tidigare internationella studier (se 

Refaei, Kumar, Wahman & Burkett Peplow, 2017; Badenhorst, 2019). Eftersom studentens 

avsikt med en textnära referathantering inte går att se i studentens text (jfr Howard, 1992; Ask, 

2007; Pecorari, 2008) och utifrån att fokus på formalia och plagiering riskerar att leda 

studenten fel och skapa onödig oro (jfr Vardi, 2012; Gravett & Kinchin, 2020) tycks det alltså 

viktigare att fokusera på den undervisning som kan utveckla studentens kunnande. För att 

kunna sammanfatta med egna ord, använda källtexterna i relation till ett eget budskap eller en 

vetenskaplig kontext behöver studenten förstå hur det lästa texten kan användas för ett nytt 

syfte i ett nytt sammanhang (jfr Jakobs, 2003; Eriksson & Mäkitalo, 2013) och de kritiska 

aspekterna i denna studie ger svar på vad som kan undervisas för att utveckla ett sådant 

kunnande. 
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Eftersom mindre god referathantering (kategori ett) tycks vara knutet till att studenten inte 

upplever sig ha ett tillräckligt bra språk för att föra fram sina egna tankar, eller har svårt att 

komma på vad de ska skriva, är det dock även troligt att undervisning utöver den utifrån de 

kritiska aspekterna kan vara aktuell. Det kan exempelvis röra sig om undervisning i 

lässtrategier, kritiskt tänkande eller språkhantering. Flera tidigare studier (Vardi, 2012; 

Badenhorst, 2019; Hyland, 2010) har också betonat vikten av att lära ut referathantering 

parallellt med kunskap om språk och kritiskt tänkande i ämnet, vilket kanske skulle kunna vara 

ett sätt att möjliggöra sådan utveckling. I linje med detta behöver undervisande lärare kanske 

även ge kontextuell återkoppling (jfr Badenhorst, 2019), alltså återkoppling på hur studenten 

använder källtexterna, snarare än att kommentera referensformalia.  

Otydliga normer för referathantering behöver synliggöras 

För att kunna undervisa i referathantering så att studenten har möjlighet att utveckla sitt sätt att 

erfara och hantera referatet behöver normerna för referathantering vara synliga för både lärare 

och studenter. Detta gäller i synnerhet för att studenten ska kunna utveckla det mest komplexa 

sättet att hantera referatet på (kategori fyra). Utifrån resultatet i denna studie är det påtagligt att 

normerna för referathantering är otydliga, något som också uppmärksammats tidigare (se 

Gravett & Kinchin, 2020). Otydliga normer kan anses begränsa studentens möjligheter att 

erövra en akademisk skriftspråkskompetens. I de referensguider som finns har studenten 

möjlighet att finna svar på de frågor som rör parentesens, notens eller referenslistans 

utformning, men normerna är inte enhetliga och olika guider för samma referenssystem kan ge 

studenten olika svar. Denna studie visar också att ämnesspecifika normer som rör 

referathanteringen, såsom vilken fakta som inte behöver referens eller hur ofta man ska 

referera, tycks besvärliga för studenten att identifiera. Det kan vidare antas att den 

vetenskapliga kontexten i relation till referathanteringen är svår att undervisa om, eftersom den 

förmodligen utgör en del av lärarnas erfarenhetsbaserade tysta kunskap (jfr Pecorari & Shaw, 

2012). För att det ska vara möjligt att undervisa om referathantering i relation till en 

vetenskaplig kontext behöver alltså lärares erfarenhetsbaserade kunskap om referathantering 

förmodligen artikuleras och synliggöras för studenterna (jfr Polanyi, 1967; Carlgren 2017). Om 

universitetslärare har föreställningen att nybörjarstudenter bör kunna referera vid inträdet till 

högre utbildning (jfr Peters & Cadieux, 2019), finns emellertid risken att lärarna inte har 

incitament att utforska och synliggöra sådan tyst kunskap.  

Förslag på vidare forskning 

Denna studie genomfördes på ett relativt litet urval av studenter. Med ett större empiriskt 

underlag skulle det vara möjligt att se om utfallsrummet är mättat eller om det finns fler 
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kategorier än de som framträdde i denna studie. Att testa de kritiska aspekterna empiriskt i 

undervisning, exempelvis i en learning study, skulle vidare vara ett sätt att undersöka studiens 

tillförlitlighet och pragmatiska värde. En sådan undersökning skulle också möjliggöra 

insamlande av kunskap om lärandeobjektet att referera.  

 

Utifrån resultatet i denna studie finns indikationer på att de uppgiftsformuleringar som 

studenten möter står i nära relation till det sätt studenten hanterar referatet. Vilka 

uppgiftsformuleringar är mest gynnsamma för studentens referathantering? Är det så att 

uppgifter som är formulerade som att studenten ska återge kurslitteraturen med referenser 

kopplade till specifika sidor, snarare än ett helt verk, bjuder in till att se referatet som att 

återanvända delar i källtexten (kategori ett)? Att undersöka relationen mellan 

uppgiftsbeskrivningar och referathantering i skriftliga examinationer utifrån de kategorier som 

framkommit, skulle därför också kunna vara ett sätt att få ökad kunskap om studenters 

skrivande ur ett didaktiskt perspektiv.
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Bilaga 1 
 

Intervjuguide 
 

Referensens utformning 
Vilken information uppfattar du ska stå i parenteserna/noterna? Varför då? 

Finns det några särskilda regler för hur parentesen/noten/referenslistan ska utformas? Vilka då? Hur har 

du fått tag i dem? Vad uppfattar du är syftet med reglerna?  

Vad betyder ibid., se, jfr? 

Är det noga att följa reglerna om var punkter och kommatecken ska vara och vilken information som ska 

finnas med i källförteckningen, till exempel? Vad händer om du bryter mot reglerna? Hur vet du att du 

gjort “rätt”? 

 

Referensens placering 
De källhänvisningar som du gjort i din text (exempelvis i form av parenteser/noter här och här) - vad 

betyder de? Kan du berätta om hur du tänkte när du placerade parentesen/noten här?  

Den här informationen saknar källhänvisning, vad tänker du om det? Finns det fakta som inte behöver en 

referens? 

Hur ser man var det här referatet börjar och det här slutar? 

När ska man citera? Hur tänker du om begrepp - ska de citeras eller vara en del av ett referat? 

 

Att samla och sovra 
Kan du berätta om hur det gick till när du valde ut kunskapsinnehållet i det här stycket? Är det så du 

brukar göra? Finns det andra strategier du använder dig av? När du skriver din text har du då boken öppen 

eller stängd?  

Att referera kan beskrivas som att du som skribent ska formulera med egna ord hur du uppfattat 

källtexten. Vad tänker du att det betyder att skriva med egna ord/självständigt? Finns det ett visst antal ord 

du måste byta ut från källtexten för att det inte ska bli plagiat?  

Hur fungerar läsningen för dig? Utmaningar? Hur hänger läsning och skrivande ihop för dig? 

 

Syftet med att hänvisa till källor 
I instruktionen till din hemtenta står det att du ska hänvisa till kurslitteraturen. Vad tänker du är 

anledningen till att du ska göra det? Vad uppfattar du är syftet med referenslistan? Vem ser du som 

textens mottagare? Vad är syftet med texten, varför är den skriven? 

 

Referatets/citatets placering i texten i relation till den egna rösten 
Har du någon röst i din text? Hur syns det? Var hittar man din röst i texten? 

 

Avslut 
Finns det något mer om referatteknik och källhantering som jag borde fråga om som jag missat, tycker 

du? 

  



  



 

Bilaga 2 
 

Samtyckesblankett  

 
Många studenter tycker att det är svårt med akademiskt skrivande. Vad är det du som student egentligen 

behöver kunna för att skriva akademiskt? Hur kan undervisningen designas för att lära ut akademiskt 

skrivande på bästa sätt? 

Jag heter Josefin Hellman och är pedagog på Studie- och språkverkstaden vid Stockholms universitet och 

tillika student på masterprogrammet i pedagogiskt arbete vid Linköpings universitet. Under läsåret 

2019/2020 ska jag skriva en magisteruppsats om hur pedagoger kan bli bättre på att lära ut referatteknik. 

Jag hoppas att du är intresserad av och har möjlighet att hjälpa mig genom att låta mig ta del av en text du 

skriver under din utbildning och intervjua dig i samband med din skrivprocess.  

Din text och det du säger under intervjun kommer endast att användas i forskningssyfte. Alla 

personuppgifter kommer att hanteras konfidentiellt. Din text kommer att anonymiseras med en kod och 

sparas på en extern hårddisk. Intervjun kommer att spelas in via mobiltelefon och föras över till en extern 

hårddisk direkt efter intervjun. Därefter kommer intervjun raderas från mobiltelefonen. På den externa 

hårddisken sparas intervjun och din text i fem år. Du kan när som helst under undersökningen avbryta din 

medverkan genom att mejla josefin.hellman@su.se.  

Linköpings universitet är personuppgiftsansvarigt för denna undersökning och du har rätt att få tillgång 

till de personuppgifter som finns sparade och få eventuella fel rättade. Det finns ett dataskyddsombud som 

nås via att dataskyddsombud@liu.se. Vid eventuella klagomål där LiU och du som registrerats inte kan 

komma överens kan du vända dig till Datainspektionen. 

 

Jag har läst och förstått informationen om studien och samtycker till att delta.  

 

Ort och datum ________________________________________________________ 

Signatur______________________________________________________________ 

Namnförtydligande_____________________________________________________ 

 

 

Om du önskar mer information om undersökningen är du välkommen att kontakta mig.  

Med vänliga hälsningar, 

Josefin Hellman 

Mejl: josefin.hellman@su.se  

Tfn: 08-16 25 46 
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