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Referenshantering i Pedagogik – 
förord och läsanvisning 
 
Denna informationsskrift är ett försök att bringa ordning i hur vi skriver 
referenser i Pedagogik vid Örebro universitet. Ursprungligen var det en 
checklista för hur referenser skulle utformas i tidskriften Utbildning & 
Demokrati, men den har alltmer också blivit en hjälp inom våra utbildningar. 
Skriften är uppdaterad vid flera tillfällen och de senare uppdateringarna har 
nästan uteslutande rört frågor som rests av studenter och handledare. 
Texten inleds med exempel på referenser och de åtföljs av en förklarande text. 
Det är omöjligt att finna ett vattentätt system som alltid passar – vissa skrifter 
tycks alltid falla utanför mallarna. En god bit på väg mot enhetlighet kan man 
ändå komma. Den ordning som här presenteras bygger på The Publication 
Manual of the American Psychological Association (APA) i versionen från 
1999. APA kom i en reviderad upplaga 2001. Jag har inte mäktat med en 
fullständig genomgång av den upplagan men det är inga avgörande 
förändringar som gjorts vad gäller referenser (manualen innefattar mycket mer 
än bara hur referenser ska skrivas). Avsnittet om elektroniska källor har dock 
fått en översyn efter den nya upplagan. Ytterligare en ny version av APA 
kommer sommaren 2009. 
På vissa punkter frångås APA, vilket framgår av kommentarerna till de 
exempel som ges. Fyra avsnitt i denna informationsskrift behandlar 
publikationer där det inte är möjligt att överta ett amerikanskt system och de 
bygger följaktligen inte på APA men har utformats i linje med övriga 
referenser. Det gäller avsnitten ”C- och D-uppsatser”, ”Avhandlingar”, 
”Läroplaner” samt ”Riksdagstryck och lagar”. 
Varje avsnitt innehåller exempel på referenser och därefter följer en 
förklarande text. I den förklarande texten har exempel placerats inom 
hakparenteser. 
Skriften är uppdelad i två delar som behandlar referenslistor respektive 
löpande text.  
I informationsskriften skrivs förkortningar utan punkter. Svenska 
språknämnden rekommenderar användning av punkter men anger skrivsättet 
utan punkter som alternativ. Huvudregeln är här att man är konsekvent och 
följer det skrivsätt man valt. 
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För att inte texten ska bli alltför lång bygger kommentarerna i de senare 
delarna i viss mån på de tidigare. Exempelvis upprepas inte att författarnamnet 
ska skrivas med efternamn först eller att årtalet ska stå inom parentes. Av den 
anledningen bör man först läsa avsnitten ”Referensernas ordning” och 
”Böcker”. Därefter bör man kunna använda texten som ett uppslagsverk för 
just den typ av referens man söker. 
 

Utskrift 

Textens storlek är vald så att det blir snyggt med två sidor per pappersark vid 
utskrift. Jag har prövat två varianter som blir bra: 
Välj gärna ”Utskrift av häfte” om din skrivare har den möjligheten. Då får du 
ett häfte som kan vikas på mitten och som är lätt att bläddra i. 
Annars kan du välja dubbelsidig utskrift ”short edge” och två ark per sida. 
 
 
Eva Hagström 
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Referensers utformning 
Referensernas ordning 

Andersson, Anders (1990): 
Andersson, Anders (2000a): Didaktik. 
Andersson, Anders (2000b): Pedagogik. 
Andersson, Anders & Bengtsson, Bengt (1987): 
Andersson, Anders & Bengtsson, Bengt (1999): 
Andersson, Anders & Davidsson, David (1992): 
Eriksson, Erik & Andersson, Anders (1998): 

 

I exemplen är referenserna inte alltid sorterade så som de ska vara i en 
referenslista eftersom de tjänar som förklaring och då är det bäst att låta den 
enkla referensen komma före den komplicerade. Exemplen är inte heller alltid 
sorterade i bokstavsordning, vilket de ska vara i en referenslista.  
Exemplen är uppdelade i olika kategorier (böcker, artiklar, etc) för att det ska 
bli tydligt hur olika typer av skrifter refereras. I en referenslista står alla olika 
typer av referenser tillsammans och de ordnas enligt följande: 
Referenserna ordnas i bokstavsordning efter första ordet (vanligen författarens 
efternamn, men det kan också vara ett ord: Skolverket, SOU, Lpo, etc).  
När flera verk av en författare refereras anges de i kronologisk ordning med 
det tidigaste verket först.  
Då man refererar till två eller flera verk som en författare publicerat under 
samma år ordnas de i bokstavsordning efter titeln. Direkt efter årtalet anges a, 
b etc [2000a]. När man refererar till boken i den löpande texten anges 
[(Andersson 2000a)]. 
Om man refererar till en författare som har skrivit både ensam och till-
sammans med någon annan placeras de verk som har medförfattare efter de 
verk som han/hon står som ensam författare till oavsett vilket år de skrivits. 
Andersson 2000 kommer alltså före Andersson & Bengtsson 1987. 
Verken med medförfattare ordnas i bokstavsordning efter medförfattarens 
efternamn, och kronologiskt om de skrivit mer än ett verk tillsammans. 
Andersson & Bengtsson kommer före Andersson & Davidsson. Verken av 
Andersson & Bengtsson ordnas kronologiskt. 
När flera författare skrivit tillsammans står deras namn vanligen i 
bokstavsordning. Ibland förekommer dock att namnen anges i en annan 
ordning i boken eller artikeln och då ska de anges i den ordningen som i 
exemplet Eriksson & Andersson. 
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Böcker/Monografier 

Sundgren, Gunnar (1996): Kunskap och demokrati. Om elevers rätt till 
en egen kunskapsprocess. Lund: Studentlitteratur. 

Dewey, John (1916): Democracy and Education. An Introduction to 
the Philosophy of Education. New York: Macmillan. 

Dewey, John (1916/1999): Demokrati och utbildning. Göteborg: 
Daidalos. 

Granström, Kjell & Einarsson, Charlotta (1995): Forskning om liv och 
arbete i svenska klassrum – en översikt. Stockholm: Skolverket. 

Marton, Ference; Hounsell, Dai & Entwistle, Noel (1986): Hur vi lär. 
Stockholm: Rabén & Sjögren. 

Benhabib, Seyla, red (1996): Democracy and Difference, Contesting 
the Boundaries of the Political. Princeton, NJ: Princeton University 
Press. 

Brusling, Christer & Strömqvist, Göran, red (1996): Reflektion och 
praktik i läraryrket. Lund: Studentlitteratur. 

Sigurdson, Ola (2000): Den lyckliga filosofin: Etik och politik hos 
Hägerström, Tingsten, makarna Myrdal och Hedenius. Stockholm: 
Symposion. 

Publication Manual of the American Psychological Association 
(1994/1999): Washington, DC: American Psychological 
Association. 

Dewey, John (1916/1999): Demokrati och utbildning [Democracy and 
Education]. Göteborg: Daidalos. 

 

Författarens förnamn skrivs ut. Detta är en hjälp att identifiera författaren då 
han/hon har ett vanligt efternamn men det är också ett sätt att visa på 
författarens kön. APA rekommenderar att man skriver enbart initial men vi har 
alltså valt att frångå det. 
Publikationsår skrivs ut inom parentes följt av kolon. Ange helst både bokens 
ursprungliga publikationsår och året för den upplaga du läst [(1916/1999):]. Vi 
avviker från APA som sätter punkt efter parentesen. 
Bokens titel kursiveras. Eventuella undertitlar skrivs ut och kursiveras 
eftersom de hör till titeln. 
Efter titeln skrivs förlagsort (inte tryckort), kolon och förlagsnamnet. 
Referensen avslutas med en punkt [Lund: Studentlitteratur.].  
Boktitlar på engelska skrivs med inledande versaler på alla ord utom 
prepositioner, konjunktioner, bestämd och obestämd artikel (the, a) samt 
infinitivmärke (to). Prepositioner och konjunktioner med mer än fyra 
bokstäver skrivs också med versal. Vi avviker från APA som rekommenderar 
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att boktitlar skrivs med små bokstäver (första ordet, egennanm etc skrivs med 
stor bokstav). Skrivsättet med inledande versaler är vanligt förekommande 
även om inte APA rekommenderar det. 
Vid två författare används tecknet & mellan namnen [Granström, Kjell & 
Einarsson, Charlotta]. 
Vid tre eller flera författare används ”&” före det sista namnet och semikolon 
mellan de övriga [Marton, Ference; Hounsell, Dai & Entwistle, Noel]. 
När en bok har redaktör anges det genom att förkortningen red skrivs mellan 
förnamnet och parentesen runt publikationsår. Det föregås av ett 
kommatecken [Benhabib, Seyla, red (1996)]. Enligt APA ska det vara 
parentes runt ”Ed” och därmed borde även ”red” skrivas inom parentes. Vi har 
valt att frångå det för att inte tynga texten med alltför många tecken. 
Referenserna skrivs på svenska. Det betyder att man skriver ”red” för 
redaktören även vid böcker på engelska, inte ”Ed”. 
När en bok har två eller flera redaktörer skrivs deras namn på samma sätt som 
när en bok har två eller flera författare och ”red” anges efter det sista namnet 
[Brusling, Christer & Strömqvist, Göran, red]. 
Förlagsorten upprepas när den förekommer i förlagets namn [Princeton, NJ: 
Princeton University Press]. För böcker publicerade i USA anges också staten 
med den gängse förkortningen bestående av två bokstäver. 
Förlagets namn skrivs så kort som det går utan att missförstånd uppstår. 
Macmillan Publishing Company blir alltså Macmillan. Orden ”Books” och 
”Press” tas aldrig bort. Det knepigaste svenska förlaget är: ”Brutus Östlings 
bokförlag. Symposion”. Det skrivs vanligen endast ”Symposion”. 
Böcker som saknar författare skrivs med titeln först.  
Vid översatta böcker rekommenderar APA att man anger både översättarens 
namn och ursprunglig titel. Vi sätter aldrig ut översättarens namn. Om någon 
vill sätta ut den ursprungliga titeln görs det inom hakparentes direkt efter den 
svenska titeln. Den ursprungliga titeln kursiveras inte. Detta är att betrakta 
som en hjälp för läsaren att identifiera vilken bok som översatts. Vanligen 
räcker det då att ange huvudtiteln, men det är inte fel att skriva ut en eventuell 
underrubrik.  
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Kapitel i antologi 

Ljunggren, Carsten (1995): Skola för bildning och frågan om 
demokrati. I Tomas Englund, red: Utbildningspolitiskt 
systemskifte? s 184–204. Stockholm: HLS Förlag. 

Leontjev, Alexej Nikolaevic (1981): The problem of activity in 
psychology. I James Wertsch, red: The Concept of Activtity in 
Soviet Psychology, s 37–71. Armonk, NY: Sharpe. 

 

Kapitlets namn skrivs utan kursiv stil och utan citattecken.  
Efter kapitlets namn anges ”I” och därefter följer redaktörens namn med 
förnamnet först samt ordet ”red:” [I Tomas Englund, red:]. (Observera att 
redaktörens namn skrivs med efternamnet först när man refererar till hela 
boken, se avsnittet ”Böcker/Monografier”, s 4, exemplen Benhabib och 
Brusling & Strömqvist). 
Bokens titel skrivs med kursiv stil och därefter anges sidnummer föregått av 
ett kommatecken. Om titeln slutar med frågetecken eller utropstecken behövs 
inget kommatecken. 
För böcker skrivna på engelska gäller att kapitlets rubrik skrivs med små 
bokstäver (första ordet, egennamn etc skrivs med inledande versal) medan 
bokens titel skrivs med inledande versaler på alla ord utom prepositioner, 
konjunktioner, bestämd och obestämd artikel (the, a) samt infinitivmärke (to). 
Prepositioner och konjunktioner med mer än fyra bokstäver skrivs också med 
versal. Vi följer APA när det gäller kapitelrubriken men avviker när det gäller 
boktiteln som enligt APA ska skrivas med små bokstäver 
Referenserna skrivs på svenska. Det betyder att man skriver ”I” och ”red” 
(inte ”In” och ”Ed”) även för en bok på engelska. 
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Tidskriftsartiklar 

Liedman, Sven-Eric (2000): Demokrati, kunskap och fantasi. 
Utbildning & Demokrati. Tidskrift för didaktik och 
utbildningspolitik, 9(1), s 11–25. 

Englund, Boel (1999): Lärobokskunskap, styrning och elevinflytande. 
Pedagogisk Forskning i Sverige, 4(4), s 327–348. 

Englund, Tomas (1996): The public and the text. Journal of 
Curriculum Studies, 28(1), s 1–35. 

Utbildning & Demokrati. Tidskrift för didaktik och utbildningspolitik, 
10(2) (2001): Tema: FN:s konvention om barnets rättigheter – en 
källa till viktiga forskningsfrågor om barn och barns villkor. 

 

Artikelns rubrik skrivs utan kursiv stil och utan citattecken.  
Tidskriftens namn kursiveras och namnet följer direkt på artikelns rubrik. 
[9(1)] avser volym 9, nummer 1. Siffran som betecknar volym kursiveras och 
det ska inte vara mellanslag mellan volymsiffran och den efterföljande 
parentesen. Vissa tidskrifter använder årgång i stället för volym. I 
referenslistor skiljer man inte på dessa utan behandlar dem lika. 
APA anger att för tidskrifter med sidnumrering som omfattar en hel volym, 
d v s ett år, (ex Pedagogisk Forskning i Sverige) noteras enbart volym och 
sidnr, inte nummer. Vi har i stället valt att alltid sätta ut tidskriftens nummer 
för att underlätta för läsaren. 
Sist i referensen anges på vilka sidor artikeln återfinns. Enligt APA skall 
sidnumret följa direkt utan förkortningen ”s”. Vi sätter dock ut förkortningen. 
För tidskrifter skrivna på engelska gäller att artikelrubriken skrivs med små 
bokstäver (första ordet, egennamn etc skrivs med inledande versal) medan 
tidskriftens namn skrivs med inledande versaler på alla ord utom 
prepositioner, konjunktioner, bestämd och obestämd artikel (the, a) samt 
infinitivmärke (to). Prepositioner och konjunktioner med mer än fyra 
bokstäver skrivs också med versal. 
Svenska tidskriftsnamn är lite mer komplicerade vad gäller bruket av versaler 
då inga fasta regler finns. Ofta används versaler på orden i själva titeln men 
inte i undertiteln. Man får ta hjälp av hur namnet skrivs i tidskriften 
[Utbildning & Demokrati. Tidskrift för didaktik och utbildningspolitik]. 
När man refererar till ett helt tidskriftsnummer anges tidskriftens namn, volym 
och nummer först. Därefter årtal. Om numret är ett temanummer anges även 
temat. Vi avviker från APA (1994/2001) som anger redaktörens namn först. 
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Avhandlingar 

Bagga-Gupta, Sangeeta (1995): Human Development and Institutional 
Practices. Women, Child Care and the Mobile Creches. Linköping: 
Linköping Studies in Arts and Science, 130. 

Domfors, Lars-Åke (2000): Döfstumlärare – specialpedagog – lärare 
för döva och hörselskadade. En lärarutbildnings innehåll och 
rationalitetsförskjutningar. Örebro: Örebro Studies in Education, 1. 

Lahdenperä, Pirjo (1997): Invandrarbakgrund eller skolsvårigheter? 
En textanalytisk studie av åtgärdsprogram för elever med 
invandrarbakgrund. Stockholm: HLS Förlag, Studies in 
Ecucational Sciences, 7. 

Murray, Mac (1988): Utbildningsexpansion, jämlikhet och avlänkning. 
Studier i utbildningspolitik och utbildningsplanering 1933–1985. 
Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis, Göteborg Studies in 
Educational Sciences, 66. 

Säfström, Carl Anders (1994): Makt och mening. Förutsättningar för 
en innehållsfokuserad pedagogisk forskning. Uppsala: Acta 
Universitatis Upsaliensis, Uppsala Studies in Education, 53. 

 

Avhandlingar skrivs med kursiv titel. Därefter anges utgivningsort och 
serienamn inklusive nummer. 
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Rapportserier 

Englund, Tomas (1985): Skolan och demokratin. Arbetsrapporter från 
Pedagogiska institutionen, 108. Uppsala universitet. 

Engström, Arne (1999): Specialpedagogiska frågeställningar i 
matematik. Arbetsrapporter vid Pedagogiska institutionen, 2. 
Örebro universitet. 

Agélii, Karin (2001): Core Curriculum – en bildningsresa. 
Utvärdering och beskrivning av ett bildningskoncept för 
högskolestudenter. Högskoleverkets rapportserie 2001:20 R. 
Stockholm: Högskoleverket. 

Skolöverstyrelsen (1978): Förslag till förändring av grundskolans 
läroplan. Stockholm: Liber. 

Högskoleverket (1996): Grundskollärarutbildningen 1995. En 
utvärdering. Högskoleverkets rapportserie 1996:1 R. Stockholm: 
Högskoleverket. 

Skolverket (2000): Helheten i utbildningen. Särtryck ur Skolverkets 
rapport nr 190. Dnr 1999:2337. Stockholm: Skolverket och Liber. 

 

Rapportens titel skrivs med kursiv stil. Därefter följer rapportseriens namn och 
rapportens nummer. Vi avviker från APA som sätter parentes kring 
rapportseriens namn. 
Förlagsort skrivs inte ut vid rapporter utgivna från universitet eller högskola 
eftersom det inte finns något förlag. Universitetets eller högskolans namn och 
institution ska framgå. Institutionens namn är vanligen med i rapportseriens 
namn, då behöver det inte anges en andra gång. 
Rapporter som har en författare angiven skrivs med författarnamnet först, 
därefter årtal, titel, serie, ort och förlag på vanligt vis. 
Rapporter utan angiven författare skrivs med utgivaren först, exempelvis 
Högskoleverket eller Skolverket. I texten hänvisar man till den här typen av 
rapporter genom att ange utgivarens namn och år [(Högskoleverket 1996)]. 
Vissa rapporter har ett diarienummer angivet. Detta nummer kan man, om 
man vill, även ange i referenslistan. Det kan underlätta för någon som vill 
söka rapporten [Dnr 1999:2337]. 
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Konferenspaper 

Syrjälä, Leena (1997): Action research, teacher education and school 
practice. Bidrag presenterat vid konferensen: Lärarutbildningen 
och forskningsanknytningen – en nödvändighet för vem? 
Fortbildningsavdelningen, Uppsala universitet, januari 1997. 

Englund, Tomas (1999): Does a new (teacher) professionalism need a 
new language? Bidrag presenterat vid PACT (Professional Actions 
and Cultures of Teaching) i Hong Kong, januari 1999. 

 

Titeln kursiveras. 
Titlar på engelska skrivs med små bokstäver (första ordet, egennamn etc 
skrivs med inledande versal). 
Efter titeln följer [Bidrag presenterat vid (konferensen)] och konferensens 
namn. 
Det ska framgå vem som anordnat konferensen samt ort och land (om det inte 
är Sverige) där den hölls. Ibland är dessa uppgifter en del av konferensens 
namn och ibland framgår orten av anordnaren. I sådana fall behöver dessa 
uppgifter inte upprepas, i annat fall lägger man till dem sist. APA anger att 
månad (och dag) ska skrivas i årtalsparentesen. Vi har valt att skriva det sist. 
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C- och D-uppsats 

Jansson, Caroline & Söberg, Tanja (2008): Konsumtion, krav och 
knapphet – en studie om lärares förväntningar och föreställningar. 
Örebro universitet, Akademin för humaniora, utbildning och 
samhällsvetenskap. [C-uppsats i pedagogik.] 

Jerlström, Lena (2008): Att lära av sina misstag – misstag som verktyg 
till kunskap. Örebro universitet, Akademin för humaniora, 
utbildning och samhällsvetenskap. [C-uppsats i pedagogik med 
didaktisk inriktning.] 

Paulin, Arja (1994): Den mångkulturella klassens didaktik. 
Lärarhögskolan i Stockholm, Institutionen för språk och litteratur. 
[D-uppsats.] 

Rolland, Annika (2000): Planerad kompetensutveckling. Studie av en 
kompetensutvecklingsprocess. C-uppsatser vid Pedagogiska 
institutionen, 32. Örebro universitet. 

 

För uppsatser som inte ingår i någon serie anges först högskola/universitet, 
därefter institutionen. Sist i referensen anges vilken typ av uppsats det är, ex 
[D-uppsats]. När ämnet inte kan utläsas av institutionstillhörigheten kan man 
ange det i parentesen om man så vill [C-uppsats i pedagogik.]. APA anger att 
denna information ska placeras direkt efter titeln, men vi har valt att lägga den 
sist. 
Ibland ingår uppsatser i en serie och då används samma referensmodell som 
för rapporter. Detta gäller exempelvis för de uppsatser som skrevs vid 
dåvarande Pedagogiska institutionen i Örebro. 
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Läroplaner 

Förskolan 
Pedagogiskt program för förskolan (1987): Allmänna råd från 

socialstyrelsen 1987:3. Sockholm: Allmänna förlaget. 
Lpfö 98. Läroplan för förskolan. Stockholm: 

Utbildningsdepartementet. 
Lpfö 98. Läroplan för förskolan Lpfö 98. Stockholm: Skolverket. 
Lpfö 98/2010. Läroplan för förskolan Lpfö 98. Reviderad 2010. 

Stockholm: Skolverket. [http://www.skolverket.se/publikationer?id 
=2442] 

Förskola i utveckling – bakgrund till ändringar i förskolans läroplan 
(2010). Stockholm: Regeringskansliet, Utbildningsdepartementet. 
[http://www.sweden.gov.se/sb/d/14042/a/158951] 

 
 

Obligatoriska skolan 
Lgr 62. Läroplan för grundskolan 1962. Allmän del. 

Skolöverstyrelsens skriftserie 60. Stockholm: SÖ-förlaget. 
Lgr 69. Läroplan för grundskolan 1969. Allmän del. Stockholm: 

Skolöverstyrelsen och Liber Utbildningsförlaget. 
Lgr 80. Läroplan för grundskolan 1980. Allmän del. Stockholm: 

Skolöverstyrelsen och Utbildningsförlaget.  
Lpo 94. Läroplan för det obligatoriska skolväsendet. Stockholm: 

Utbildningsdepartementet. 
Lpo 94. Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen 

och fritidshemmet. Anpassad till att också omfatta förskoleklassen 
och fritidshemmet. Stockholm: Utbildningsdepartementet. 

Lpo 94. Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen 
och fritidshemmet Lpo 94. Stockholm: Skolverket. 

Skolverket (2000/2008): Grundskolan. Kursplaner och betygskriterier. 
Stockholm: Skolverket. 

Lgr 11. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 
2011. Stockholm: Skolverket. 
[http://www.skolverket.se/publikationer?id=2575] 
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Frivilliga skolformerna 
Lgy 70. Läroplan för gymnasieskolan 1970. Stockholm: 

Skolöverstyrelsen och Liber Utbildningsförlaget. 
Lpf 94. Läroplan för de frivilliga skolformerna. Stockholm: 

Utbildningsdepartementet. 
Lpf 94. Läroplan för de frivilliga skolformerna. Gymnasieskolan, 

gymnasiesärskolan, den kommunala vuxenutbildningen, statens 
skolor för vuxna och vuxenutbildningen för utvecklingsstörda Lpf 
94. Stockholm: Skolverket. 

 

Läroplaner skrivs med förkortningen först – det är så vi talar om dem och då 
är det också lätt att finna dem. Här ovan anges läroplanerna i kronologisk 
ordning, tidigare upplagor först och nu gällande upplaga sist. 
Lpo 94 och Lpfö 98 har getts ut i några olika upplagor utan att förkortningen 
har ändrats. Innehållet skiljer sig dock mellan upplagorna och i något fall har 
också en justering skett i den långa titeln. Utgivare skiljer sig också åt.  
Lpfö 98/2010 finns både i tryckt form och i pdf-format på Skolverkets 
hemsida. Eftersom innehållet är detsamma är det inte nödvändigt att lägga till 
internetadressen. Däremot är det tillåtet att göra det för att informera läsaren 
om var publikationen återfinns. 
Förskola i utveckling. Förslagsvis refereras till denna skrift med titeln. I 
löpande text räcker det med den korta titelvarianten även om det kan vara bra 
att ange hela titeln första gången. I referenslistan ska hela titeln skrivas ut. 
Finns i tryckt form och på nätet – se föregående stycke. 
Lgr 11 och kursplanerna. Själva läroplanstexten och kursplanerna är nu 
samlade i en publikation. Det finns också kompletterande föreskrifter för 
exempelvis grundsärskolan. Om du vill ange den elektroniska adressen anger 
du antingen adressen till en hemsida där alla länkar finns samlade 
[http://www.skolverket.se/sb/d/4166] eller [http://www.skolverket.se/sb/d/4166/a/23894], 
eller adressen till den aktuella texten, exempelvis [http://www.skolverket.se/ 
publikationer?id=2575].  
Gy 2011. Nya styrdokument är på väg även för gymnasiet men de är ännu inte 
klara (i maj 2011). När de kommer lär de vara skrivna så att det förhållandevis 
enkelt går att referera till dem på liknande sätt som för Lpfö 98/2010 och Lgr 
11. 
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Skolverkets publikationer 

Skolverket (2008): Allmänna råd för utbildning av nyanlända elever. 
Allmänna råd och kommentarer. Stockholm: Skolverket. [Kan 
hämtas från http://www.skolverket.se]. 

Skolverket (2008): Den individuella utvecklingsplanen med skriftliga 
omdömen. Allmänna råd och kommentarer. Stockholm: Skolverket.  

Skolverket (2009): Allmänna råd och kommentarer om studie- och 
yrkesorientering. Allmänna råd och kommentarer. Stockholm: 
Skolverket.  

Skolverket: (2009): Diskriminerad, trakasserad, kränkt? Barns, 
elevers och studerandes uppfattningar om diskriminering och 
trakasserier. Rapport 326. Stockholm: Skolverket. 

Myrberg, Mats (2001): Att förebygga och möta läs- och 
skrivsvårigheter. En forskningsöversikt på uppdrag av Skolverket. 
Stockholm: Skolverket. 

 
Många texter från Skolverket ges ut utan att någon författare anges. Då ska 
Skolverket stå först. I löpande text skriver man [”Skolverket (2008)”] eller 
[”(Skolverket 2008)”]. 
Många av Skolverkets publikationer finns både i tryckt form och som 
nedladdningsbara filer. Se nedan under rubriken Elektroniska källor. 
Skolverket ger ut ”Allmänna råd och kommmentarer”. Dessa ser lite olika ut 
och ofta anges orden ”allmänna råd” som en del av titeln. [Allmänna råd och 
kommentarer] skrivs som namn på serien – enligt samma modell som övriga 
skriftserier. Några äldre publikationer heter endast ”allmänna råd”. 
Skolverkets övriga publikationer refereras på sedvanligt sätt. Är det en rapport 
skrivs seriens namn ut. Finns en författare skrivs författarnamnet först. 
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Riksdagstryck och lagar 

Ds 1996:16. Lärarutbildning i förändring. Stockholm: 
Utbildningsdepartementet och Fritzes. 

Prop 1998/99:105. Elever med funktionshinder – ansvar för utbildning 
och stöd.  

SOU 1948:27. 1946 års skolkommissions betänkande med förslag till 
riktlinjer för det svenska skolväsendets utveckling. 

SOU 2000:1. En uthållig demokrati! Politik för folkstyrelse på 2000-
talet. Slutbetänkande från Demokratiutredningen. Stockholm: 
Fritzes. 

UbU9 1998/99. Utbildningsutskottets betänkande angående fristående 
förskoleklass. 

SFS 1993:100. Högskoleförordningen. 
SFS 1992:1434. Högskolelagen. 
SFS 1985:1100. Skollagen. 
Motion 2001/02:Ub24 (c). 

 

Riksdagstryck och lagar skrivs med publikationens förkortning och nummer 
först. Titeln kursiveras. 
Vissa äldre utredningar har inget förlag utan de står enbart med nummer och 
namn. 
Vissa utredningar har en förklarande text [Slutbetänkande …]. Denna tas med 
men utan att kursiveras. 
För lagar och förordningar anges endast nummer och namn.  
För motioner anges nummer och partibeteckning inom parentes. Det är inte 
nödvändigt att skriva ut författare, men författare kan anges framför 
partibeteckningen [Motion 2001/02:Ub24 av Sofia Jonsson m fl (c).]. 
Motionernas rubriker anges vanligen inte i referenslistan. 
Förkortningarna står för: 
Ds: Departementsserien. 
Prop: Proposition. 
SFS: Svensk författningssamling. 
SOU: Statens offentliga utredningar. 
UbU: Utbildningsutskottets betänkande. 
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Recensioner 

Upling, Arne (2000-09-12): Svensken som gett världen datamusen och 
GPS. [Recension av Lagerkrantz, David: Ett svenskt geni.] Nerikes 
Allehanda, s 14. 

Liljestrand, Johan (2000): [Recension av Säljö, Roger: Lärande i 
praktiken. Ett sociokulturellt perspektiv.] Utbildning & Demokrati. 
Tidskrift för didaktik och utbildningspolitik, 9(1), s 109–113. 

 

Recensionens titel anges utan kursivering och utan citattecken. 
Texten [Recension av …] följt av författarens efternamn, förnamn, kolon och 
bokens titel i kursiv stil, skrivs inom hakparenteser. 
Därefter följer uppgifter om tidskriften/tidningen på vanligt sätt. 
Om recensionen inte har någon titel kommer hakparentesen direkt efter 
parentesen med utgivningsår/datum.  
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Artikel i dagstidning 

Fölster, Stefan & Bergström, Fredrik (1999-09-11): Fler friskolor 
minskar klassklyftorna. Dagens Nyheter, s A4. 

Ottosson, Mattias (2000-08-07): Dagisavgifterna varierar mycket inom 
länet. Nerikes Allehanda, s 4. 

 

Tidningens datum anges inom parentes. Årtalet skrivs med fyra siffror och 
bindestreck används. 
Artikelns rubrik skrivs okursiverat och utan citattecken.  
Tidningens namn kursiveras. 
Sida anges. Vissa tidningar har löpande sidnummer även om de består av flera 
delar. Andra, ex DN består av olika delar som alla börjar på s 1 och då anges 
också vilken del som avses [s A4]. 
 

Böcker där man vill informera om den svenska översättningen 

Dewey, John (1916/1966): Democracy and Education. New York: The 
Free Press. Sv övers (1999): Demokrati och utbildning. Göteborg: 
Daidalos. 

 

Denna skrivning används exempelvis då man själv läst originalutgåvan men 
vill göra läsaren uppmärksam på att den även finns på svenska. APA har ingen 
rekommendation om detta. 

 17



 

Opublicerat; kommande böcker och artiklar 

Man kan tänka sig (minst) tre olika stadier i ett manus väg från idé till färdig 
text. Under arbetet refererar man till texten på olika sätt. I exemplen visas 
dessa dels för en bok och dels för en artikel. 
 

Säfström, Carl Anders & Östman, Leif (1998): Introduktion till 
textanalys. [Opublicerat manus.] 

Säfström, Carl Anders & Östman, Leif (kommande): Textanalys: 
Introduktion till syftesrelaterad kritik. Lund: Studentlitteratur. 

Säfström, Carl Anders & Östman, Leif (1999): Textanalys: 
Introduktion till syftesrelaterad kritik. Lund: Studentlitteratur. 

 
Carlshamre, Maria (2000): Att odla sin mänsklighet. [Opublicerat 

manus.] 
Carlshamre, Maria (kommande): Att odla sin mänsklighet. Utbildning 

& Demokrati. Tidskrift för didaktik och utbildningspolitik. 
Carlshamre, Maria (2000): Att odla sin mänsklighet. Utbildning & 

Demokrati. Tidskrift för didaktik och utbildningspolitik, 9(1), s 87–
100. 

 

Det första steget är att det föreligger ett manus som är tänkt att publicera. Det 
är ännu inte accepterat av någon tidskrift eller något bokförlag.  
Årtal för manus anges och titeln kursiveras. Sist anges [Opublicerat] eller 
[Opublicerat manus] inom hakparenteser. Titeln överensstämmer inte 
nödvändigtvis med den slutliga titeln. 
Steg två innebär att boken eller artikeln har accepterats och kommer att 
publiceras. I stället för årtal anges då ”kommande” även om årtal är känt. 
Boktitlar kursiveras men inte artikeltitlar. Förlag anges på vanligt sätt för 
böcker. Tidskriftsnamn skrivs med kursiv stil, men volym och nummer anges 
inte även om de är kända.  
Steg tre är den färdiga publikationen och då skrivs referensen på vanligt sätt. 
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Opublicerawt; kompendier och liknande 

Johansson, Jan-Erik (1998): Några texter kring pedagoger och 
pedagogik. Göteborgs universitet, Institutionen för pedagogik. 
[Opublicerat.] 

Åström, Christer (1995): Seminariet som ideal och verklighet. 
Högskolan i Örebro, Institutionen för lärarutbildning. 
[Opublicerat.] 

 

Årtal anges på vanligt vis. I de fall årtal saknas skriver man i stället [(u å)] 
vilket står för ”utan årtal”. 
Titeln skrivs med kursiv stil.  
Sist i referensen anges: [Opublicerat manus.] eller [Opublicerat.] inom 
hakparenteser och med en avslutande punkt. 
Förlagsort anges ej eftersom förlag ej finns. 
För kompendier och annat som trycks vid en universitets- eller 
högskoleinstitution anges titel och institutionens namn. Universitetets eller 
högskolans namn föregår institutionens. 
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Elektroniska källor 

Brown, Robert (1994/1995): Write Right First Time. 
http://taddeo.emeraldinsight.com/vl=1053305/cl=100/nw=1/rpsv/lit
eraticlub/authors/articles11.htm [Hämtad 2003-05-13]. 

Winn, Sandra (2002): Student Motivation: A Socioeconomic 
Perspective. Studies in Higher Education, 27(4), s 445–457. 

Skolverket (2008): Allmänna råd för utbildning av nyanlända elever. 
Allmänna råd och kommentarer. Stockholm: Skolverket. [Kan 
hämtas från http://www.skolverket.se]. 

 

Det är alltid bra att spara de texter man hämtat från Internet i pappersversion 
eller som elektronisk kopia. Vissa texter kan tas bort från nätet utan 
förvarning. Ange också i referensen när du läst artikeln [Hämtad 2003-05-13]. 
Om en text finns både i pappersversion och som dokument på Internet bör 
man i första hand referera till pappersversionen.  
När man refererar till en publikation som finns både i pappersupplaga och i 
elektronisk form och där den elektroniska versionen är identisk med den 
tryckta versionen behöver man inte ange att man läst den elektroniska 
versionen. Då behöver man inte heller ange när publikationen hämtades. Detta 
gäller exempelvis de tidskrifter som finns tillgängliga via 
universitetsbibliotekens tidskriftsdatabaser, böcker och rapporter från 
universitet och myndigheter. Här avviker vi från APA som anger att man ska 
skriva referensen till den elektroniska källan. Det är naturligtvis aldrig fel att 
ange även adress och hämtningsdatum och ibland kan man göra det som en 
service till sina läsare. 
För filer som finns i både pappersversion och i elektronisk form och där de 
utseendemässigt skiljer sig åt gäller att man måste ange att man använt den 
elektroniska källan.  
Var noga med att ange adressen exakt. Ett enda felaktigt tecken gör att man 
inte hittar rätt dokument. Kopiera gärna adressen från Internet och klipp in den 
i dokumentet.  
Det finns mängder av olika typer av elektroniska texter och de tas inte upp här 
helt enkelt eftersom variationerna är så många. Men samma grundregler gäller 
alltid: 
Ange (om uppgifterna finns tillgängliga) författare, publikationsår/ 
bloggdatum, titel, nummer/upplaga av rapporter och nyhetsbrev, adress till 
den exakta sidan eller till en huvudsida samt hämtningsdatum. 
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Muntliga källor 

Skog-Östlin, Kerstin (2001): Skriva, att förhålla sig till text. 
Föreläsning i kursen ”Pedagogik med didaktisk inriktning, A”, 
Örebro universitet, Pedagogiska institutionen. 2001-11-16. 

 

Årtal anges på vanligt vis. 
Titeln skrivs med kursiv stil.  
Förlagsort anges ej eftersom förlag ej finns. 
Anordnaren av föreläsningen/konferensen/symposiet/… anges sist i refe-
rensen. Då anordnaren är en universitets- eller högskoleinstitution anges 
universitetets eller högskolans namn följt av institutionens namn. 
Se även avsnittet ”Muntliga källor” s 30. 
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Referensers utformning i löpande text 
Citat och referat 

När man i sitt skrivande använder annan litteratur måste man alltid ange källan 
och det gäller oavsett om man refererar eller citerar. Man måste också göra en 
tydlig skillnad mellan ordagranna återgivningar (citat) och egen text i vilken 
man använder sig av hänvisningar (referenser) till andra författare, texter etc. 
Om man slarvar med detta gör man sig skyldig till plagiat och det är en form 
av stöld som det vetenskapliga samhället ser allvarligt på. För studenter 
jämställs plagiat med fusk och det kan leda till avstängning från utbildningen. 
Detta regleras i Högskoleförordningen (SFS 1993:100, 10 Kap). 
Av de följande sidorna framgår hur man i löpande text markerar att man 
refererar och citerar. Det är en hjälp för hur referenser formellt ska se ut men 
här finns ingen diskussion kring hur man använder källor. Läs gärna mer om 
detta i: 

Dysthe, Olga; Herzberg, Frøydis & Hoel, Torlaug Løkensgard 
(2000/2002): Skriva för att lära. Skrivande i högre utbildning. 
Lund: Studentlitteratur. [Sidorna 30–35, 109–113 och 116.]  

Rienecker, Lotte & Jørgensen, Peter Stray (2000/2002): Att skriva en 
bra uppsats. Malmö: Liber. [Kapitel 8.] 

 
Det finns en mycket användbar källa på nätet. Refero är utformad som en 
interaktiv kurs och den innehåller det mesta som man behöver veta för att 
undvika att plagiera. Det tar ungefär en halvtimma att gå igenom kursen. 

Refero – antiplagieringsguiden. 
http://www.bi.hik.se/Refero/1intro.php 
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I löpande text 

Det finns många anknytningspunkter mellan politisk filosofi, 
pedagogisk filosofi och pedagogik. Ett exempel på en fråga som berör 
alla dessa områden är förhållandet skola – samhälle där 
demokratiaspekten är central (Englund 1986, 1996, Gutmann 1987, 
Noddings 1995).  
 
John Dewey (1916/1999) har också skrivit om förhållandet mellan 
skola och samhälle. 
 
I Hur vi lär av Ference Marton, Dai Hounsell och Noel Entwistle 
(1986) redovisas forskning om lärande från Sverige och 
Storbritannien. […] Marton m fl (1986) visar att … 
 
I Hur vi lär (Marton, Hounsell & Entwistle 1986) redovisas forskning 
om lärande från Sverige och Storbritannien. […] Marton m fl (1986) 
visar att … 

 

I löpande text hänvisas till referensen genom att författarens efternamn och 
publikationsår anges inom parentes. Inget kommatecken skrivs ut mellan 
namn och år.  
När man redovisar flera referenser i samma parentes särskiljs de med 
kommatecken. 
Då författarens namn finns med i texten skrivs endast året inom parentes. 
Första gången en författare nämns i texten (inte i parentes) bör man ange både 
förnamn och efternamn. 
När en text har två författare skrivs alltid båda namnen ut. 
När en text har fler än två författare skrivs alla namnen ut första gången. 
Därefter skriver man det första namnet och ”m fl” [Marton m fl]. I 
referenslistan ska samtliga namn finnas med. 
Om någon text har sex författare, eller flera, skriver man endast första namnet 
och ”m fl” – även första gången. I referenslistan ska de första sex namnen 
finnas med och om det är fler än sex författare skriver man m fl efter det sjätte 
namnet. 
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Kortare citat 

Man kan betrakta demokratin på olika sätt: ”Dewey did not look at 
democracy merely as a system of government in which everyone votes 
and the majority prevails” (Noddings 1995, s 35). Om man väljer att se 
demokrati som enbart ett styrelseskick får det vissa konsekvenser, och 
Deweys syn får naturligtvis andra konsekvenser. 

 

När man citerar måste alltid författarnamn, årtal och sida anges. 
Vid kortare citat inne i den löpande texten ”inringas” citatet med citattecken. 
Efter det avslutande citattecknet skrivs referensuppgifterna inom parentes och 
allra sist skrivs punkten. 
 

Längre citat 

Man kan betrakta demokratin på olika sätt. 
 
 Dewey did not look at democracy merely as a system of government in 

which everyone votes and the majority prevails. For Dewey, democracy 
was a mode of associated living, and decisions were to be made by a shared 
process of inquiry (Noddings 1995, s 35). 

 

Längre citat (eller korta citat som man bedömer vara innehållsmässigt viktiga) 
skrivs som ett fristående stycke med mindre stil och indrag från marginalerna.  
Punkten sätts efter den avslutande parentesen. I detta avviker vi från APA som 
sätter punkten före parentesen och lämnar tomt efter.  
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Författarens översättning av citat 

Man kan betrakta demokratin på olika sätt och ”Dewey såg inte 
demokratin enbart som ett styrelseskick …” (Noddings 1995, s 35, min 
översättning). 

 

När man själv översatt ett citat skrivs citatet inom citattecken och med 
tillägget [min översättning] i parentesen. 
 

Citat med emfas 

Man kan betrakta demokratin på olika sätt: ”Dewey did not look at 
democracy merely as a system of government in which everyone votes 
and the majority prevails” (Noddings 1995, s 35, min kursivering). 
 
”Mead hävdar att det är först då man har en föreställning om den 
respons som gesten kommer att väcka hos den andra, som medvetenhet 
om mening kan knytas till den egna gestalten” (von Wright 2000, s 
92). 

 

När man särskilt vill betona något i ett citat gör man det genom kursivering. 
Referensparentesen avslutas då med [(…, min kursivering)]. 
En text som innehåller kursivering i original ska skrivas med kursiv stil även 
då den citeras. Förklaringen ”kursivering i original” som man ibland ser är 
alltså onödig. 
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Citera ett citat 

Skolans språk är inte detsamma som det dagliga språket. Howard 
Gardner skriver: ”I en mängd avseenden är språket i skolan kvalitativt 
annorlunda jämfört med språket på gatan” (citerat i Sundgren 1996, s 
51). 

 

Vanligen citerar man direkt från originalet. Ibland kan det dock finnas skäl att 
”låna” ett citat från någon annan källa. I exemplet har författaren läst 
Sundgrens bok men inte Gardners bok. Då anges i parentes [(citerat i …)] och 
den bok man läst. 
I referenslistan anges Sundgrens bok, men inte Gardners. 
 

Referera ett referat eller ett citat 

Enligt Sundgren (1996) menar Gardner att skolans språk skiljer sig 
från språket utanför skolan. 

 

Ibland vill man visa att en författare använt eller tolkat en annan författare 
utan att direkt citera det man läst. Texten man läst kan vara ett referat eller ett 
citat. Då anges båda författarnas namn i texten.  
I referenslistan anges Sundgrens bok, men inte Gardners. 
 

Tillåtna förändringar i citat 

Normalt ska citat skrivas exakt så som de skrivs i original. Några få 
justeringar är dock tillåtna. 
 

”Även en rad andra omgivningsfaktorer … inverkade på projektets 
genomförande …” (Forsberg 2000, s 55). 

 
Man kan utelämna en del av en mening genom att markera det utelämnade 
med tre punkter […].  
 

”Inflytande tillhör en familj av samhällsvetenskapliga begrepp, vars 
gemensamma nämnare är att de avser någon form av påverkan, positiv 
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såväl som negativ. […] Det råder bland forskare ingen enighet om 
vilken innebörd som ska tillskrivas de skilda begreppen” (Forsberg 
2000, s 129). 

 
Om man utelämnar ett längre textavsnitt (en eller flera meningar) markeras det 
med tre punkter inom hakparentes. 
 

”Enligt Mead finner vi dem [möjliga meningar] i våra tendenser till 
handling” (von Wright 2000, s 94). 

 
Ibland kan man behöva lägga till en förklarande text i ett citat för att det ska 
bli begripligt. Det görs då inom hakparenteser. 
 

”Vikten av att fostra demokratiska medborgare” framhölls särskilt i 
utredningen (Forsberg 2000, s 118). 

 
Det är tillåtet att byta ut en versal mot en gemen eller tvärtom i början av ett 
citat. Forsberg skriver ”… betonades särskilt i den sistnämnda utredningen 
också vikten av att fostra demokratiska medborgare …” Ibland ser man detta 
förfaringssätt markerat genom att den ändrade bokstaven skrivs inom 
hakparentes: ”[V]ikten av att …”, men det är alltså inte nödvändigt. 
 

Arbetsdelningen är fortfarande genusrelaterad och ”detta möjliggörs” 
enligt Hjälmeskog (2000, s 168) ”… genom den uppdelning som sker 
mellan hemmets uppgifter eller verksamheter”. 

 
Ibland kan det vara lämpligt att bryta upp ett citat i två delar. I original skriver 
Hjälmeskog: ”Detta möjliggörs, vill jag hävda, genom den uppdelning som 
sker mellan hemmets uppgifter eller verksamheter”. 
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Titlar på böcker, kapitel och artiklar 

Gunnar Sundgren hävdar i sin bok Kunskap och demokrati (1996) att 
man kan … 
 
Artikeln ”Demokrati, kunskap och fantasi” (Liedman 2000) 
publicerades i Utbildning & Demokrati. 
 
Carsten Ljunggrens (1995) kapitel har titeln ”Skola för bildning och 
frågan om demokrati”. 

 

I löpande text skrivs boktitlar med kursiv stil. Ofta utelämnar man också 
underrubriken (Sundgrens bok har en sådan) men det är aldrig fel att ta med 
hela titeln. Om underrubriken skrivs ut ska den också skrivas med kursiv stil. 
Artiklars titlar skrivs inom citattecken och utan kursiv stil. 
Tidskrifters namn skrivs med kursiv stil. Svenska tidskrifters namn skrivs ofta 
med versaler på alla orden i själva titeln men inte i undertiteln [Utbildning & 
Demokrati. Tidskrift för didaktik och utbildningspolitik]. Man får ta hjälp av 
hur namnet skrivs i tidskriften. Liksom för böcker gäller att man kan utelämna 
undertiteln i löpande text. 
Kapitel i antologier behandlas på samma sätt som tidskriftsartiklar, d v s titeln 
skrivs inom citattecken men utan kursiv stil. 
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Titlar på böcker, kapitel och artiklar – på engelska 

I boken Democracy and Education (1916) gör Dewey … 
 
Tomas Englunds artikel ”The Public and the Text” (1996) publicerades 
i Journal of Curriculum Studies. 
 
Habermas behandlas i kapitlet som heter ”Citizenship and National 
Identity” (van Steenbergen 1994) …  

 

För samtliga dessa exempel (titlar på böcker, kapitel och artiklar på engelska) 
gäller att alla ord utom prepositioner, konjunktioner, bestämd och obestämd 
artikel (the, a) samt infinitivmärke (to) skrivs med inledande versal. 
Prepositioner och konjunktioner med mer än fyra bokstäver skrivs också med 
versal. 
Boktitlar skrivs med kursiv stil. 
Kapitelrubriker i antologier skrivs inom citattecken. 
Tidskrifters namn skrivs med kursiv stil. 
Tidskriftsartiklar skrivs inom citattecken. 
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Muntliga källor 

Jag funderade över om resonemanget från Kerstin Skog-Östlins 
föreläsning (2001) också kan tillämpas på andra typer av skrivande. 
Jag kontaktade henne och hon svarade att så var fallet (personlig 
kommunikation, 2001-12-17).  
 
Tomas Englund lade fram ett manus vid PACT-konferensen i Hong 
Kong (januari 1999). I samband med presentationen sa han att … 

 

En muntlig källa som har någon grad av offentlighet, som exempelvis en 
föreläsning, förtecknas i referenslistan och i löpande text anges författare och 
årtal på vanligt sätt [Skog-Östlin 2001)]. Se även s 21. 
Muntliga källor som inte är offentliga anges i löpande text genom en parentes 
[(personlig kommunikation, datum)]. Detta gäller alla olika typer av 
kommunikation, exempelvis telefon, brev, e-post eller att man träffats. Källan 
anges inte i referenslistan. 
Det är inte vanligt att man refererar andra typer av muntliga källor och några 
egentliga regler finns ej. Om man ändå vill använda en sådan källa bör 
sammanhanget, tidpunkt och i förekommande fall den enskilda deltagarens 
namn förekomma. Denna typ av källor anges inte i referenslistan. Man kan 
exempelvis behandla dessa fall som nedan: 
 

I ett efterföljande seminarium (i grupp 3, i kursen Pedagogik med 
didaktisk inriktning A, 2001-12-17) diskuterade vi skrivandet och 
fokus i diskussionen kom då att ligga på hur man strukturerar sitt 
innehåll. 
 
Ingrid Öst (Högre seminariet i pedagogik och utbildningsforskning, 
2001-12-05) menar att uttrycket ”akademisk socialisation” kan 
missuppfattas.  
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