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Referatverb 
När du återger andras tankar och forskningsresultat och nämner källan i löpande text, får du 
använda referatmarkörer. Det är verb som visar vad författaren gör i sin text eller undersök-
ning. I listan nedan finns många verb att välja bland, för att så exakt som möjligt beskriva 
andras och egna (språk)handlingar. På nästa sida sorteras några av verben in i fyra kategorier 
som visar hur skribenten förhåller sig till och tolkar källans text eller undersökning. 
 

I sin avhandling undersöker Ask (2007) lärarstudenters möte med den akademiska       
diskursen. 
Karlsson (2002) diskuterar framväxten av en ny skriftkultur. 

 

- analyserar, anger, anser, ansluter sig till, använder (sig av), argumenterar för/mot  
- beaktar, bedömer, behandlar, bekräftar, belyser, berör, beskriver, betonar (vikten av),      

betraktar, bevisar, bidrar till 
- citerar  
- definierar, delar in, diskuterar, dokumenterar, drar slutsatsen 
- exemplifierar 
- fastslår, fastställer, finner, fokuserar (på), formulerar, framhåller, framhäver, framställer, 

frågar (sig), följer, förbiser, föreslår, förespråkar, förklarar 
- generaliserar, genomför, granskar, går igenom, gör anspråk på, gör ett antagande/försök, 

gör gällande 
- hänvisar till, härleder, hävdar 
- iakttar, identifierar, ifrågasätter, instämmer i, invänder, intresserar sig för, introducerar 
- jämför  
- kategoriserar, klassificerar, kombinerar, konkretiserar, konstaterar, konstruerar, kritiserar  
- listar, lokaliserar, lyfter fram, lägger fram, lägger tonvikten på, löser 
- menar, modifierar, motiverar, mäter 
- namnger, nyanserar, nämner 
- observerar, ordnar  
- pekar ut, poängterar, preciserar, presenterar, problematiserar, prövar, påpekar, påtalar,    

påvisar 
- rapporterar, redogör för, redovisar, refererar, reflekterar, relaterar till, resonerar, räknar upp  
- samlar in, sammanfattar, sammanställer, ser, skapar, skriver, slår fast, sorterar, studerar, 

ställer frågan, stödjer, särskiljer, söker svar på 
- tar upp, talar om, tillämpar, tolkar 
- understryker, undersöker, uppger, uppmärksammar, upptäcker, urskiljer, utarbetar, utgår 

från, uttrycker, utvecklar, utvärderar 
- vidhåller, visar, väljer, visualiserar, vänder sig mot 
- är av den uppfattningen att … 
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Olika verbkategorier  
Följande verbkategorier hjälper dig att signalera till läsaren att du 

1. förhåller dig neutral:  
anknyter till, behandlar, för fram, konstaterar, nämner, presenterar, skriver 

2. vill föra fram forskningsprocessen och dess resultat:  
analyserar, beskriver, finner, granskar, identifierar, kartlägger, studerar, tolkar, under-
söker, (på)visar 

3. fäster särskild vikt vid något:  
betonar, framhåller, lyfter fram, poängterar, påpekar, understryker 

4. redovisar olika forskares ståndpunkter:  
argumenterar för/mot, betraktar, efterlyser, föreslår, hävdar, ifrågasätter, motsätter sig 

 
Efter Blomström, V. & Wennerberg, J. (2015). Akademiskt läsande och skrivande. Studentlitteratur, s. 
67–70. 
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