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Övningsuppgift 2:

Att skriva en refererande text 

Syfte: 

Övningsuppgiften syftar till att du ska träna dig i att referera, det vill säga 

återge innehållet i en annan text. 

Detta är en övningsuppgift och därför är den inte examinerande (d.v.s. 

ingen bedömning och betygsättning). Uppgiften förbereder dig dock för 

kommande skrivuppgifter och kursexaminationer, så det är värdefullt och 

viktigt för dig att du genomför övningsuppgiften.



Forts. övningsuppgift 2 

Genomförande
Du ska skriva en refererande text, det vill säga skriva ett referat efter de 

regler som vi gått igenom i kursen. Du ska välja ut ett kapitel eller en del av 

ett kapitel som ingår i kurslitteraturen som handlar om begreppet kunskap 

och yrkeskunskap. Texten ska vara uppdelad i tre delar/stycken: I den första 

delen (Inledning) berättar du vad du ska skriva om, det vill säga vad du ska 

göra. I den andra delen (Avhandling) ska du ”göra”, alltså referera ett 

textavsnitt som handlar om begreppen kunskap och yrkeskunskap. I den 

tredje och avslutande delen (Avslutning) berättar du vad du har gjort för 

något. I din text ska du också använda dig av referatmarkörer och följa regler 

för referenshantering.

Till din hjälp har du de presentationer som Maria och Johanna gick igenom 

den 21 augusti och som handlar om referat, referatmarkeringar och 

referenshantering. Dessa hittar du på kursens sida på LISAM 

(Kursdokument).



Forts. övningsuppgift 2 

▪ Redovisning

Du ska skriva en text som du ska posta i mappen för 

övningsuppgift 2 i din grupp på LISAM senast kl 08.00 

måndagen den 2 september. Ditt dokument ska vara märkt 

med ditt namn och vilken övningsuppgift som avses (Anna A 

uppg 2 976G01). Du kommer att få återkoppling av Maria och 

Johanna via LISAM så att du kan ha hjälp av deras 

kommentarer när du skriver Övningsuppgift 3. 

▪ Du ska skriva din text i Times (eller Times New Roman), 

teckenstorlek 12 och med enkelt radavstånd. Lagom längd 

på texten är 1- 1,5 sidor. Glöm inte att sidnumrera och att 

skriva ditt namn överst på första sidan av texten. 



”Närkampen”
▪ Vad ska jag göra? 

Skriva ett referat och använda referatmarkörer och följa regler för 
referenshantering

▪ Hur gör man det?
Titta på presentationen om referat och referenshantering

▪ Hur ska texten delas upp (disposition)? 
Del 1: Berätta vad du ska göra, vad du ska skriva om
Del 2: ”Gör”, d.v.s. referera texten
Del 3: Berätta vad du har gjort
Del 4: Litteraturlista

▪ ”Teknikaliteter”:  
Typsnitt: Times eller Times New Roman
Radavstånd: enkelt
Längd: 1-1,5 sidor
Sidnumrering
Namn överst på första sidan av texten

▪ När och hur lämnas in? 
Senast kl. 08.00 måndagen den 2 september i din grupp på LISAM 



Närkamp med övningsuppgift 3:

▪Vad ska jag göra?

▪Hur gör man det?

▪Hur ska texten delas upp – hur kan 
innehållet disponeras? 

▪”Teknikaliteter”:

▪När och hur lämna in?



…träna dig i att använda teoretiska begrepp

…beskriva begreppen om kunskap genom att referera till 

kurslitteraturen

▪ Beskriva: att berätta om något (ett ämne, fakta) med egna 

ord

▪ Syftet med en beskrivande text: att förmedla information, 

fakta, definitioner

▪ Typiskt för beskrivande texter: användning av termer som 

är specifikt för det ämne man skriver om

▪ Tempus: texten skrivs i presens (nutid) eftersom textens 

innehåll inte är beroende av tid. Om texten har ett historiskt 

avsnitt så används där preteritum (dåtid). 



…ta stöd i begreppen för att beskriva och resonera

om just din yrkeskunskap i grundyrket

▪ Resonera: diskutera med sig själv

▪ Syftet med en resonerande text: Försöka förstå ett ämne i relation till sin 
egen tidigare kunskap och erfarenhet

▪ Typiskt för resonerande texter: ge exempel, jämföra, föra fram argument-
motargument, föra fram egna åsikter och erfarenheter

▪ Att resonera med sig själv innebär alltså i denna uppgift att fundera, tänka 
efter och begrunda hur du förhåller dig till vad som står i litteraturen och vad 
det kan betyda för dig i t.ex. din framtida yrkesroll. Genom ett resonemang 
kan man komma till nya insikter och större självkännedom.

▪ I din resonerande text skriver du med egna ord om dina tankar du haft/fått 
under tiden du skrivit uppgiften. På så sätt får du syn på den nya kunskapen 
som du skaffat dig under resans gång. Du kan fråga dig själv: Nu när jag 
beskrivit min yrkeskunskap med stöd av olika begrepp; förstår jag min 
yrkeskunskap på ett nytt sätt? Vilka tankar har detta väckt? Vad har jag för 
erfarenhet som jag kan använda som exempel?    



Skrivandet – ett hantverk
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Lycka till med läsandet och skrivandet 

– det akademiska kunnandet! 


