
Sammanfattning / 
referat 



Att sammanfatta en text… 

• Att sammanfatta en text hjälper dig att kontrollera din egen 
förståelse av texten. 

• Du plockar ut det viktigaste ur texten = *nyckelord och 
sammanfattar det med egna ord.  

• Du ska inte skriva av texten ordagrant! 

• Vad du själv tycker får inte synas i din sammanfattning. 

• Skriv kort, enkelt och tydligt.  

• Sammanfattningen får inte vara lika lång som ursprungstexten 
, ungefär hälften så lång. 

 

• *Nyckelord är oftast substantiv eller verb. 

 



Att sammanfatta en text… 

 

• I ditt referat ska det finnas tre delar: 

• Inledning 

• Sammanfattning av texten 

• Avslutning 

 



Att sammanfatta en text… 

• Inledning: 
• Försök att sammanfatta innehållet i texten i en enda mening. Det 

är din inledning.  

• I inledningen kan du också berätta vem som skrivit texten, om du 
vet det. Författaren (eller namnet på författaren) säger att, 
författaren menar att…, författaren tycker att.., författaren tror 
att… 

• Sammanfattning av texten 
• Använd ditt förarbete 

• Ju noggrannare du har varit i ditt förarbete desto lättare blir det 
att skriva sammanfattningen. 

• Avslutning: 
• Du kan använda ord som markerar avslut t ex: ”till sist”, 

”slutligen”, ”författaren menar avslutningsvis” 



Varför är det lärorikt att skriva 
en sammanfattning? 
Du lär dig: 

• att hitta viktig information i en text som du lyssnar på eller 
läser 

• att välja bort information som inte är så viktig 

• att arbeta aktivt med en text 

• att fundera över innehållet 

• att organisera din text (vad kommer var?)  

• Språk och grammatik eftersom du måste: 

• förstå den ursprungliga texten 

• se och förstå hur den ursprungliga texten är skriven  

• jämföra dina egna ord med ord som någon annan producerat – 
hur ska jag uttrycka mig? 

 

 

 

 

 

 



Varför är det bra att skriva en 
sammanfattning? 
 

Du förstår och lär dig den information som 
du har lyssnat på eller läst - BÄTTRE! 

 
Den här tekniken kan du använda när du läser texter eller 
lyssnar på föreläsningar i religionskunskap eller biologi.  

 
  



Så här kan du öva: 

• Stryka under eller över nyckelorden 

• Göra en ordlista med viktiga begrepp, översätt 

• Skriva det viktigaste i punktform 

• Sammanfatta det viktigaste genom att använda dina nyckelord 
eller din punktlista 

• Återberätta det viktigaste för en kompis 

• Sammanfatta genom att göra en tankekarta med det viktigaste 

• Skriva en sammanfattning 



Checklista när du skriver 

Läs igenom noga det du skrivit innan du lämnar det till din 
lärare.  

Be en kompis läsa det du skrivit. En bra träning för din 
kompis. 

• Punkt och stor bokstav?  

• Användning av skiljetecken (. ,? ! )  

• Stavning? 

• Har du delat in texten i stycken? 

• Kommer orden i rätt ordning? (Om du börjar med tid eller 
plats; Om du använder satsadverbial : inte, bara, alltid, också, 
även …) 

• Använder du talspråk i din text! 

 



 



Träna på att sammanfatta en text 
med hjälp av nyckelord… 

 

• Sammanfatta en text med hjälp av några nyckelord? 

 

• Vad händer om man tar bort nyckelorden och använder orden 
som blir kvar? 

 

• Tror du att det blir någon skillnad? 



Malala 

Vi ska läsa texten om Malala och träna på att skriva en 
sammanfattning. 

• Läs texten och stryk under eller över nyckelord 

• Gör en ordlista med viktiga begrepp 

• Skriv det viktigaste i punktform 

• Sammanfatta det viktigaste genom att använda dina nyckelord 
eller din punktlista 

• Återberätta det viktigaste för en kompis 

• Sammanfatta genom att göra en tankekarta med det viktigaste 

 

 

 



Om du läser en skönlitterär 
text… 
… kan du sammanfatta genom att använda svaren på frågorna: 

 

• Vem handlar det om? 

• Var utspelar det sig? 

• När utspelar det sig? 

• Vad händer? 

• Varför händer det? 

• Hur löser det sig? 

• Hur avslutas det? 


