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Förord 
Utformningen av referenser (källhänvisningar) i vetenskapliga texter regleras av olika system, så kallade referensstilar. Vid 

Utbildningsvetenskapliga fakulteten på Göteborgs universitet används ofta referensstilen APA i studentuppsatser och forskningsarbeten.  APA-

lathunden är en snabbguide för studenter och forskare vid fakulteten, för att de enkelt ska kunna kontrollera vilken utformning som gäller för en 

viss typ av referens. Lathunden är en omarbetad och utvecklad version av APA-LATHUNDEN - En snabbguide till referensskrivning för 

Utbildningsvetenskapliga fakulteten som ursprungligen författades av Hillevi Prell, Carin Bjarsch och Anette Wahlandt. Den nya uppdaterade 

versionen bygger på APA 7th, Publication Manual av American Psychological Association (2020). Publication manual innehåller många 

exempel på olika referenser och förklarande text kring hur man följer APA-stilen i sitt skrivande.  
 

APA-lathunden är utformad som en tabell och innehåller de vanligaste publikationstyperna. Om du inte hittar ett exempel i Lathunden som är 

applicerbart på det verk du har framför dig finns den utförliga manualen att låna på Universitetsbiblioteket. Mer information och konkreta 

exempel finns även på APAs webb https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references/ 
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Vilket språk? 

 

Referenser skrivs på det språk ditt arbete skrivs på. Om du skriver ett 

arbete på svenska ska alltså informationen om referensen (frånsett titel) 

vara på svenska oavsett vilket språk verket du refererar till är skrivet på. 

Här listas några vanliga varianter: 

 

Förkortningar 

 

Fras Svenska Engelska 

med flera m.fl. et al. 

redaktör Red. Ed./Eds. 

sidan/sidorna s. p./pp. 

till exempel t.ex. e.g. 

upplaga uppl. ed. 

utan år u.å. n.d. 

 

Exempel på referatmarkörer  

 

skriver/anser/påpekar/undersöker/redovisar/betonar/framhåller/hävdar 

 

Författaren menar att … 

Studien visar att … 

 

https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references/examples  

 

Länkar (URL) 

När du länkar till en sida som uppdateras ska du alltid skriva det datum då 

du besökte sidan. På vissa sidor finns det en möjlighet att generera en så 

kallad permanent länk, vilket innebär att man sparar den versionen av 

sidan. Innehållet som länken leder till kommer då vara detsamma även om 

informationen uppdateras. I dessa fall behövs inte accessdatum.  

 

 

Sidhänvisning 

 

Vid referat kan sidnummer anges, enligt följande:  

 

Backman (1998, s. 12) 

 

Det är inte krav utan en möjlighet, kolla därför alltid med din lärare vilka 

krav som ställs.  

 

Vid citat måste sidnummer anges och den citerade texten bör anges mellan 

dubbla citationstecken. Exempelvis: 

 

”Prosjektet baserer seg på dokument- og litteraturstudier og dialog med 

eksperter og forskere med omfattende erfaring fra arbeid med systematiske 

kunnskapsoversikter” (Prøitz, 2015, s. 8). 

 

Inget sidnummer? Om du citerar text från en webbsida finns inga 

sidnummer, ange istället rubrik eller namn på sektionen där du hämtat 

citatet. Exempelvis: 

 

”Biblioteket erbjuder längre lånetid på tryckt kurslitteratur för dig som har 

en läsnedsättning” (Göteborgs universitetsbibliotek, 2020, avsnittet Längre 

lånetid på kurslitteratur). 

https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/citations/quotations  

 

Mer om hur du skriver citat hittar du i APA manualen eller på 

https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/citations/quotations 

 

 

Skrivtips 

https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references/examples
https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/citations/quotations
https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/citations/quotations
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Referenser    

Publikation Mall I referenslista I löpande text 

Andrahandskällor 

(sekundärkällor) 

(Kurslitteratur) 

För mall se den typ av material som 

du ska referera till 
 

 

 

 

Ange andrahandskällan i referenslistan (i 

detta exempel Säljö). Använd även detta 

format om du är ombedd att använda en 

specifik bok för en kursuppgift och denna 

bok refererar en annan författare.   

 

Säljö, R. (2015). Lärande: En introduktion till 

perspektiv och metaforer. Gleerups.  

 

 
 

 

 

Enligt Vygotskij kan utvecklingszonen 

definieras som…(citerad/refererad i Säljö, 

2015). 

 

 
Använd andrahandskällor sparsamt, till exempel när 

originalkällan inte går att få tag i eller när du 

uttryckligen fått instruktioner om att använda ett 

specifikt material.  

Artikel i 

vetenskaplig 

tidskrift 

En författare 

Efternamn, A. A. (År). Titel. 

Tidskrift, volym(nr), start 

sidnummer–slut sidnummer. 

https://doi.org/xx.xxxxxxxxxx 

 
Ange nr enbart om det finns.  

 

I de fall då ett doi-nummer finns anges det. 

 

Om artikeln publiceras elektroniskt utan 

sidnummer finns ofta ett löpnummer 

istället. I referensen anges löpnumret där 

sidnumret skulle angetts.   

Ernst, J. (2014). Early childhood educators’ use 

of natural outdoor settings as learning 

environments: an exploratory study of beliefs, 

practices, and barriers. Environmental Education 

Research, 20(6), 735–752. 

https://doi.org/10.1080/13504622.2013.833596 

 

…(Ernst, 2014) 

 

Ernst (2014) argumenterar för…  

Artikel i 

vetenskaplig 

tidskrift  

Två författare 

Efternamn, A. A., & Efternamn, B. 

B. (År). Titel. Tidskrift, volym(nr), 

start sidnummer–slut sidnummer.  

https://doi.org/xx.xxxxxxxxxx 
 

 

Ange nr enbart om det finns. I de fall då ett 

doi-nummer finns anges det. 

 

Om artikeln publiceras elektroniskt utan 

sidnummer finns ofta ett löpnummer 

istället. I referensen anges löpnumret där 

sidnumret skulle angetts.   

Nah, K.-O., & Waller, T. (2015). Outdoor play 

in preschools in England and South Korea: 

learning from polyvocal methods. Early Child 

Development and Care, 185(11–12), 2010–

2025. 

https://doi.org/10.1080/03004430.2015.1028397 

 

…(Nah & Waller, 2015) 

 

Nah och Waller (2015) beskriver …  
 

 

 
Namnge alltid båda författarna. Lägg märke till att 

”och” skrivs ut utanför parentesen. 
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Publikation Mall I referenslista I löpande text 

Artikel i 

vetenskaplig 

tidskrift 

3 eller fler 

författare 

Efternamn, A. A., Efternamn, B. B., 

& Efternamn, C. C. (År). Titel. 

Tidskrift, volym(nr), start 

sidnummer–slut sidnummer.  

https://doi.org/xx.xxxxxxxxxx  
 

Ange nr enbart om det finns. I de fall då ett 

doi-nummer finns anges det. 

 

Om artikeln publiceras elektroniskt utan 

sidnummer finns ofta ett löpnummer 

istället. I referensen anges löpnumret där 

sidnumret skulle angetts.   

Harris, J. L., Bargh, J. A., & Brownell, K. D. 

(2009). Priming effects of television food 

advertising on eating behavior. Health 

Psychology, 28(4), 404–413. 

https://doi.org/10.1037/a0014399  

… (Harris m.fl., 2009). 

 

Harris m.fl. (2008) visar på … 

 

 
 

Namnge endast första författaren, följt av  

m.fl. i den löpande texten. 

Artikel i 

vetenskaplig 

tidskrift 

21 eller fler 

författare 

Efternamn, A. A., Efternamn, B. B., 

Efternamn, C. C., Efternamn, D. D., 

Efternamn, E. E., Efternamn, F. F., 

Efternamn, G. G., Efternamn, H. 

H., Efternamn, I. I., Efternamn, J. 

J., Efternamn, K. K., Efternamn, L. 

L., Efternamn, M. M., Efternamn, 

N. N., Efternamn, O. O., 

Efternamn, P. P., Efternamn, Q. Q., 

Efternamn, R. R., Efternamn, S. S., 

… Efternamn, U. U. (År). Titel. 

Tidskrift, volym(nr), start 

sidnummer–slut sidnummer. 

https://doi.org/xx.xxxxxxxxxx 

 
Ange nr enbart om det finns.  

 

I de fall då ett doi-nummer finns anges det. 

 

Om artikeln publiceras elektroniskt utan 

sidnummer finns ofta ett löpnummer 

istället. I referensen anges löpnumret där 

sidnumret skulle angetts.   

Kelly, B., Halford, J. C. G., Boyland, E. J., 

Chapman, K., Bautista-Castaño, I., Berg, C., 

Caroli, M., Cook, B., Coutinho, J. G., Effertz, 

T., Grammatikaki, E., Keller, K., Leung, R., 

Manios, Y., Monteiro, R., Pedley, C., Prell, H., 

Raine, K., Recine, E., … Summerbell, C. 

(2010). Television food advertising to children: 

A global perspective. American Journal of 

Public Health, 100(9), 1730–1736. 

https://doi.org/10.2105/AJPH.2009.179267 

 
 

 

 

 

 

Observera att alla namnen fram till och med den 19:e 

författaren skrivs ut, använd sedan ”…” följt av den sista 

författaren. 

… (Kelly m.fl., 2010). 

 

Enligt Kelly m.fl. (2010), är … 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Namnge endast första författaren, följt av  

m.fl. i den löpande texten. 
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Publikation Mall I referenslista I löpande text 

Avhandling/ 

licentiat-uppsats 

(Online) 

 

 

 

 

 

 

Avhandling/ 

licentiat-uppsats 

(Tryckt) 

Efternamn, A. A. (År). 

Avhandlingstitel (Serie, 

serienummer) [Doktorsavhand-

ling/Licentiat-uppsats, Lärosäte]. 

Arkiv- eller databasnamn. URL 
 

 

 

 

 

Efternamn, A. A. (År).  

Avhandlingstitel (Serie, 

serienummer) [Doktorsavhand-

ling/Licentiat-uppsats]. Lärosäte. 
 

Lägg märke till att många avhandlingar är 

utgivna i en serie. 

Prell, H. (2010). Promoting dietary change: 

Intervening in school and recognizing health 

messages in commercials (Gothenburg Studies 

in Educational Sciences, 290) 

[Doktorsavhandling, Göteborgs universitet]. 

Gothenburg University Publications Electronic 

Archive. http://hdl.handle.net/2077/22129 

 

 

Prell, H. (2010). Promoting dietary change: 

Intervening in school and recognizing health 

messages in commercials (Gothenburg Studies 

in Educational Sciences, 290) 

[Doktorsavhandling]. Göteborgs universitet. 

… (Prell, 2010). 

 

Prell (2010) visar att … 

 

 

 

 

 

 

… (Prell, 2010). 

 

Prell (2010) visar att … 

 

 

Blogginlägg Efternamn, A. A. (År, datum 

månad). Titel blogginlägg. 

Bloggens titel. URL 

 

 

 

Bojanic, J. (2018, 4 juni). Det där kan jag inte… 

än! Olika vägar men samma mål. 

https://pedagog.goteborg.se/olika-vagar-men-

samma-mal/2018/06/04/det-dar-kan-jag-inte-an/ 

… (Bojanic, 2018). 

 

Bojanic (2018) hävdar att … 

 
Observera att endast årtal skrivs ut i den löpande 

texten. 

Bok 

En författare 

Efternamn, A. A. (År). Titel (ev. x 

uppl.). Förlag.  

 
Om det rör sig om en e-bok, anges förlag + 

https://doi.org/xxxxxx/ eller URL 

Backman, J. (1998). Rapporter och uppsatser. 

Studentlitteratur. 

  

I akademiska uppsatser är det viktigt att … 

(Backman, 1998). 

 

Backman (1998) föreslår att … 

 

Bok 

Två författare 

Efternamn, A. A., & Efternamn, B. 

B. (År). Titel. Förlag. 

 

 
Om det rör sig om en e-bok, anges förlag + 

https://doi.org/xxxxxx/ eller URL 

Johansson, B., & Svedner, P. O. (2006). 

Examensarbetet i lärarutbildningen: 

Undersökningsmetoder och språklig utformning. 

Kunskapsföretaget. 

 

… (Johansson & Svedner, 2006). 

 

Johansson och Svedner (2006) föreslår att … 

 
Namnge alltid båda författarna. Lägg märke till att 

”och” skrivs ut utanför parentesen. 

http://hdl.handle.net/2077/22129
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* Vid citat måste sida alltid anges. Vid referat/hänvisning kan vissa lärare kräva att du ska hänvisa till en specifik sida, men det räknas som en anpassning och kan 
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Använd gärna sökfunktionen ctrl + F (PC) eller ⌘ + F (Mac) för att snabbt söka i dokumentet. 

  

Publikation Mall I referenslista I löpande text 

Bok 

3 eller fler 

författare 

Efternamn, A. A., Efternamn, B. B., 

& Efternamn, C. C. (År). Titel. 

Förlag. 

 
Om det rör sig om en e-bok, anges förlag + 

https://doi.org/xxxxxx/ eller URL 

Dysthe, O., Hertzberg, F., & Hoel, T.L. (2011). 

Skriva för att lära: skrivande i högre utbildning. 

Studentlitteratur. 

 

… (Dysthe m.fl., 2011). 

Dysthe m.fl. (2011) hävdar att … 

 
 

Namnge endast första författaren följt av m.fl. i den 

löpande texten.  

Bok med redaktör 

(antologi) 

Efternamn, A. A. (Red.). (År). 

Titel. Förlag. 

 
 

 

Om du skriver på engelska skrivs Red. som 

Ed., vid två eller fler redaktörer: Eds. 

Hjälmeskog, K. (Red.). (2006). Lärarprofession 

i förändring: Från ”skolkök” till hem- och 

konsumentkunskap. Föreningen för svensk 

undervisningshistoria. 

… (Hjälmeskog, 2006). 

 

Hjälmeskog (2006) menar att … 

 

 

Bokkapitel Efternamn kapitelförfattare, A. A. 

(År). Kapiteltitel. I A. Efternamn 

redaktör (Red.), Bokens titel (s. xx–

xx). Förlag. 

 

Säljö, R. (2017). Den lärande människan – 

teoretiska traditioner. I U. P. Lundgren, R. Säljö 

& C. Liberg (Red.), Lärande, skola, bildning: 

grundbok för lärare (s. 203–263). Natur & 

Kultur. 

 

 

… (Säljö, 2017). 

 

Säljö (2017) menar att … 
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Publikation Mall I referenslista I löpande text* 

Dagstidningsartikel Efternamn, A. A. (År, datum 

månad). Titel. Dagstidning, x–xx. 

 

x–xx syftar på sidnumret. 

Johansson, A. (2011, 17 maj). Världens bästa 

skola. Göteborgs-Posten, 15. 

… (Johansson, 2011). 

 

I en artikel i Göteborgsposten menar 

Johansson (2011) att … 

Dagstidningsartikel 

online 

Efternamn, A. A. (År, datum 

månad). Titel. Dagstidning. URL 

Innocenti, T. (2011, 15 maj). Kåren - studentens 

röst. Göteborgs-Posten. 

http://www.gp.se/jobbstudier/1.624868-karen-

studentens-rost  

… (Innocenti, 2011). 

 

Innocenti (2011) skriver i Göteborgsposten 

att … 

Diskussionsforum 

(Inlägg) 

Efternamn, A. A. [användarnamn]. 

(Datum månad år). Titel upp till 20 

ord från inlägget [Inlägg i 

diskussionsforum]. Namn på 

diskussionsforum. URL 

 
Om personens riktiga namn inte är känt, 

ange endast användarnamnet och uteslut 

hakparentesen [] 

Sunflake. (2020, 4 juni). Vart hittar man fläder i 

Göteborg? [Inlägg i diskussionsforum]. Reddit.  

https://www.reddit.com/r/Gothenburg/comments

/gwp4hf/var_hittar_man_fl%C3%A4der_i_g%C

3%B6teborg/ 

 

… (Sunflake, 2020) 

 

Sunflake diskuterar möjligheterna att hitta 

fläder i Göteborg (2020). 

 

 
Observera att endast årtal skrivs ut i den löpande 

texten. 

Film, Video, TV-

program 

 

 

 

 
För information om hur 

du refererar till ett 

specifikt avsnitt av ett tv-

program, se APA:s webb 

Efternamn, A. A. (Regissör). (År). 

Titel på film [Film]. Studio. 

 

 

 

Efternamn, A. A. (Producent). (År). 

Titel på TV-program [TV-

program]. Studio. 

 

Lee, A. (Regissör). (1994). Eat, drink, man, 

woman [Film]. Ang Lee Productions/Central 

Motion Pictures Corporation/Good Machine. 

 

 

McGoohan, P. (Producent). (1967). The 

Prisoner [TV-program].  ITC 

Entertainment/Everyman Films 

… (Lee, 1994). 

 

I filmen Eat, drink, man, woman av Lee 

(1994), spelas … 

 

 

Flera olika verk av 

samma författare 

med samma 

utgivningsår 

Efternamn, A. A. (Åra). Titel. 

Förlag. 

 

Efternamn, A. A. (Årb). Titel. 

Förlag. 
 

Ange årtalet följt av a, b, c etc. 

Säljö, R. (2010a). Lärande i praktiken: Ett 

sociokulturellt perspektiv. Norstedts. 

 

Säljö, R. (2010b). Lärande och kulturella 

redskap: Om lärprocesser och det kollektiva 

minnet. Norstedts. 

 

Detta har diskuterats (Säljö, 2010a)…  

 

Resonemanget fortsätter (Säljö, 2010b)… 

http://www.gp.se/jobbstudier/1.624868-karen-studentens-rost
http://www.gp.se/jobbstudier/1.624868-karen-studentens-rost
https://www.reddit.com/r/Gothenburg/comments/gwp4hf/var_hittar_man_fl%C3%A4der_i_g%C3%B6teborg/
https://www.reddit.com/r/Gothenburg/comments/gwp4hf/var_hittar_man_fl%C3%A4der_i_g%C3%B6teborg/
https://www.reddit.com/r/Gothenburg/comments/gwp4hf/var_hittar_man_fl%C3%A4der_i_g%C3%B6teborg/
https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references/examples/film-television-references#4
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* Vid citat måste sida alltid anges. Vid referat/hänvisning kan vissa lärare kräva att du ska hänvisa till en specifik sida, men det räknas som en anpassning och kan 

därför variera mellan kurser. Hör därför alltid med din lärare vilka krav som finns! För exempel på sidhänvisningar, se sidan 1. 

 

Använd gärna sökfunktionen ctrl + F (PC) eller ⌘ + F (Mac) för att snabbt söka i dokumentet. 

 

  

Publikation Mall I referenslista I löpande text* 

Flera olika verk 

av samma 

författare med 

olika utgivningsår 

 

  Enligt Andersson (2005, 2007, 2010) sker… 

Flera källor av 

olika författare i 

samma referens 

 

  Flera forskare (Andersson, 2001; Bengtsson, 

2005; Pettersson, 2010) har visat att… 

FN-konventioner  Organisation. (År). Titel. URL UNICEF Sverige. (2018). Barnkonventionen: FN:s 
konvention om barnets rättigheter. 

https://unicef.se/rapporter-och-

publikationer/barnkonventionen 

… (UNICEF Sverige, 2018). 

 

 

 

Ingen författare 

/Anonym 

författare 

Titel. (År). Förlag. 
 

 

 

 

 

 

 

Ange titel först. 

Svenskt språkbruk. Ordbok över konstruktioner 

och fraser. (2003). Norstedts ordbok. 

(Svenskt språkbruk. Ordbok över 

konstruktioner och fraser, 2003) 

 

I Svenskt språkbruk. Ordbok över 

konstruktioner och fraser hävdas det… 

(2003) 

 

 

Inget utgivningsår Efternamn, A. A. (u.å.). Titel. 

Förlag. 

Vängby, S. (u.å.). Bidrag till Vallentunas 

skolhistorik. Kommunalbiblioteket. 

 

Vängby (u.å.) skriver att… 

 

…(Vängby, u.å.) 

 

https://unicef.se/rapporter-och-publikationer/barnkonventionen
https://unicef.se/rapporter-och-publikationer/barnkonventionen
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* Vid citat måste sida alltid anges. Vid referat/hänvisning kan vissa lärare kräva att du ska hänvisa till en specifik sida, men det räknas som en anpassning och kan 

därför variera mellan kurser. Hör därför alltid med din lärare vilka krav som finns! För exempel på sidhänvisningar, se sidan 1. 

 

Använd gärna sökfunktionen ctrl + F (PC) eller ⌘ + F (Mac) för att snabbt söka i dokumentet. 

  

Publikation Mall I referenslista I löpande text* 

Kandidat-, 

magister- eller 

mastersuppsats 

Efternamn, A. A. (År). Titel 

[Kandidatuppsats/Magisteruppsats/

Mastersuppsats, lärosäte]. 

Arkivnamn. URL 

Arildson, P., & Martinsson, S. (2010). 

Gymnasieelevers uppfattningar om hållbara 

måltider [Kandidatuppsats, Göteborgs 

universitet]. Gothenburg University Publications 

Electronic Archive. 

http://gupea.ub.gu.se/dspace/handle/2077/24485 

 

… (Arildson & Martinsson, 2010). 

 

Arildson och Martinsson (2010), pekar på att 

… 

Konferensartikel 

(publicerad i bok) 
Om konferens-artikeln 

är publicerad i bok, 

använd samma format 

som för bokkapitel 

 

Konferensartikel 

(publicerad i 

tidskrift) 
Om konferens-artikeln 

är publicerad 

periodiskt/i tidskrift, 

använd samma format 

som för tidskriftsartikel 

 

 

 

 

   

Kursplan Universitet. (År). Titel [kursplan].  

URL 

 

 
Läses kursplanen i tryckt format utesluts 

URL 

Göteborgs universitet. (2020). 

Kvalitetsbedömning i förskolan, 7,5 hp 

[kursplan]. 

https://kursplaner.gu.se/pdf/kurs/sv/PDA556 

… (Göteborgs universitet, 2020). 

 

Enligt Göteborgs universitet (2020) ska 

studenterna kunna… 

Lagar (SFS) SFS År:nummer. Titel. URL 

 
 

SFS 2010:800. Skollag.  

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-

lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-

800 

 

… (SFS 2010:800). 

 

Enligt Skollagen (SFS 2010:800) 3 kap. 10 § 

… 

 
 

Glöm inte att ange kapitel och paragraf i den löpande 

texten. 

http://gupea.ub.gu.se/dspace/handle/2077/24485
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* Vid citat måste sida alltid anges. Vid referat/hänvisning kan vissa lärare kräva att du ska hänvisa till en specifik sida, men det räknas som en anpassning och kan 

därför variera mellan kurser. Hör därför alltid med din lärare vilka krav som finns! För exempel på sidhänvisningar, se sidan 1. 

 

Använd gärna sökfunktionen ctrl + F (PC) eller ⌘ + F (Mac) för att snabbt söka i dokumentet. 

  

Publikation Mall I referenslista I löpande text* 

Läroplan 

 

 

 

 

 

 

 
Observera att 

läroplaner inte 

författas av Skolverket.  

Deras publikation 

består av förordningen 

och ibland relevanta 

föreskrifter. Därför står 

Skolverket som utgivare 

och inte författare.  

Titel. (År). Utgivare. URL 

 

 

 

 

 

 

 
Vid tryckt version, uteslut URL och ange 

endast utgivare. 

I referenslistan skrivs hela namnet ut: 

 

 

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen 

och fritidshemmet. (2022). Skolverket. 
https://www.skolverket.se/getFile?file=9718 

 

Första gången källan nämns skrivs hela 

namnet ut: 

 

… (Läroplan för grundskolan, förskoleklassen 

och fritidshemmet, 2022). 

 

 

Enligt ”Läroplan för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet” (2022) ska 

eleverna… 

 

Fortsättningsvis anges endast förkortningen: 

… (Lgr22, 2022). 

 

Enligt Lgr22 (2022) ska eleverna… 

 

Motion till 

riksdagen 

Motion År/år:nummer. Titel. URL 

 

 

 

 
Vid tryckt version, uteslut URL och ange 

istället utgivare. 

Motion 2011/12:Ub467. Elevers rätt till 

kunskaper.  

http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=410&do

k_id=GZ02Ub467 

 

… (Motion 2011/12:Ub467). 

 

I motionen från … (2011/12:Ub467) påpekas 

att … 

Månadsmagasins-

artikel (tryckt & 

online) 

Efternamn, A. A. (År, dag, månad). 

Titel. Månadsmagasin, volym(nr), 

start sidnummer–slut sidnummer. 

URL 

 

 

 
Om publikationen saknar dag, månad, 

volym(nr), sidor eller URL utesluts det. 

 

Sjögren, A. (2011, juli). Ortorexi: När träningen 

blir ett tvång. Runners World, 28–29. 
 

 

 

 

 

Orre, J. U. (2020, 28 januari). Studiero i 

svampskogen. Specialpedagogik. 

https://www.lararen.se/specialpedagogik/reporta

ge/studiero-i-svampskogen 

 

… (Sjögren, 2011). 

 

Sjögren (2011) skriver i Runners World att 

… 

 

 

… (Orre, 2020). 

 

Orre (2020) beskriver i reportaget hur… 

 
Observera att endast årtal skrivs ut i den löpande 

texten. 

http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=410&dok_id=GZ02Ub467
http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=410&dok_id=GZ02Ub467
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* Vid citat måste sida alltid anges. Vid referat/hänvisning kan vissa lärare kräva att du ska hänvisa till en specifik sida, men det räknas som en anpassning och kan 

därför variera mellan kurser. Hör därför alltid med din lärare vilka krav som finns! För exempel på sidhänvisningar, se sidan 1. 

 

Använd gärna sökfunktionen ctrl + F (PC) eller ⌘ + F (Mac) för att snabbt söka i dokumentet. 

  

Publikation Mall I referenslista I löpande text* 

Personlig 

kommunikation 

A. A. Efternamn (personlig 

kommunikation, år, datum månad) 

 
Personlig kommunikation innefattar t ex e-

post, meddelanden från diskussionsgrupper 

som ej arkiverats, personliga intervjuer, 

telefonkonversationer och dylikt. Undvik att 

referera till föreläsningar/Power Point, gå 

till källan istället. 

Redovisas ej i referenslistan 

 

Enligt A. Carlsson (personlig 

kommunikation, 2020, 18 maj), är… 

 

… (A. Carlsson, personlig kommunikation, 

18 maj, 2020) 

 
 

 

Podcast (Hel)  Efternamn, A. A. (Programledare 

eller producent). (startår–

slutår/pågående). Titel [Podcast]. 

Utgivare. URL 

 
Om URL är okänd, exempelvis om du 

lyssnat via en app, så utesluts den  

Düringer, C. (Programledare). (2017–pågående). 

P3 Historia [Podcast]. Sveriges Radio.  

https://sverigesradio.se/p3historia 

 

… (Düringer, 2017–pågående). 

 

Düringer (2017–pågående) ger oss 

historierna bakom personerna som format 

vårt moderna samhälle… 

 

 

 

Podcast (avsnitt) 

 

Efternamn, A. A., & Efternamn, B. 

B. (Programledare). (år, datum 

månad). Titel på avsnitt (Nr. xx) 

[Poddavsnitt]. I Podcastens titel. 

Utgivare. URL 

 
Om URL är okänd, exempelvis om du 

lyssnat via en app, så utesluts den 

Linderoth, J., & Heath, C. (Programledare). 

(2019, 13 september). Dunning-Kruger (Nr. 

002) [Poddavsnitt]. I Tredje uppgiften. 

…(Linderoth & Heath, 2019). 

 

Linderoth och Heath (2019) diskuterar 

fenomenet Dunning-Kruger… 
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* Vid citat måste sida alltid anges. Vid referat/hänvisning kan vissa lärare kräva att du ska hänvisa till en specifik sida, men det räknas som en anpassning och kan 

därför variera mellan kurser. Hör därför alltid med din lärare vilka krav som finns! För exempel på sidhänvisningar, se sidan 1. 

 

Använd gärna sökfunktionen ctrl + F (PC) eller ⌘ + F (Mac) för att snabbt söka i dokumentet. 

  

Publikation Mall I referenslista I löpande text* 

Rapport med 

namngiven 

författare 

 

Efternamn, A. A. (År). Titel 

(eventuell serie, serienummer). 

Utgivare. URL  

 

 
URL utesluts om du läst rapporten i tryckt 

format 

Johansson, B. (2008). Den goda måltiden: 

Berättelser om mat och ätande i Vi föräldrar 

och Kamratposten 1969-2007 (CFK-rapport, 

2008:03). Centrum för konsumentvetenskap, 

Göteborgs universitet.  

… (Johansson, 2008). 

 

Enligt Johansson (2008) … 

 

 

Rapport som 

författats av 

myndighet, 

organisation eller 

institution 

 

Organisation. (År). Titel (eventuell 

serie, serienummer). Utgivare. URL 
 
 

Om organisation & utgivare är samma 

utesluts utgivare från referensen. URL 

utesluts om du läst rapporten i tryckt format 

Livsmedelsverket. (2019). Bra måltider i skolan: 

Råd för förskoleklass, 

grundskola, gymnasieskola och fritidshem. 

https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/pu

blikationsdatabas/broschyrer-foldrar/bra-

maltider-i-skolan.pdf 

 

… (Livsmedelsverket, 2019). 

 

Enligt Livsmedelsverket (2019) behöver 

skolbarn… 

 

Regeringsbeslut Regeringsbeslut nummer. Titel. 

URL 

 

 

 
URL utesluts om du läst en tryckt version. 

Regeringsbeslut S2018/03927/JÄM. Uppdrag 

om att stärka barnahusens kompetens om 

hedersrelaterat våld och förtyck. 

https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/201

8/07/uppdrag-om-att-starka-barnahusens-

kompetens-om-hedersrelaterat-vald-och-fortyck/  

…(Regeringsbeslut S2018/03927/JÄM) 

 

I regeringsbeslut (S2018/03927/JÄM) … 

 

Regerings-

propositioner 

Prop. År/år:nummer. Titel. URL 

 

 
URL utesluts om du läst en tryckt version 

Prop. 2009/10:165. Den nya skollagen – för 

kunskap, valfrihet och trygghet. 

http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/142368 

 

… (Prop. 2009/10:165). 

 

I regeringens proposition (2009/10:165) … 

Statens offentliga 

utredning (SOU) 

SOU År:nummer. Huvudtitel: 

Undertitel. URL 

 

 

 
URL utesluts om du läst en tryckt version. 

SOU 2010:99. Flickor, pojkar, individer: Om 

betydelsen av jämställdhet för kunskap och 

utveckling i skolan: slutbetänkande. 

https://www.regeringen.se/rattsliga-

dokument/statens-offentliga-

utredningar/2010/01/sou-201099/ 

… (SOU 2010:99). 

 

Enligt Statens offentliga utredning (2010:99) 

… 

 

 

https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/publikationsdatabas/broschyrer-foldrar/bra-maltider-i-skolan.pdf
https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/publikationsdatabas/broschyrer-foldrar/bra-maltider-i-skolan.pdf
https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/publikationsdatabas/broschyrer-foldrar/bra-maltider-i-skolan.pdf
https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2018/07/uppdrag-om-att-starka-barnahusens-kompetens-om-hedersrelaterat-vald-och-fortyck/
https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2018/07/uppdrag-om-att-starka-barnahusens-kompetens-om-hedersrelaterat-vald-och-fortyck/
https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2018/07/uppdrag-om-att-starka-barnahusens-kompetens-om-hedersrelaterat-vald-och-fortyck/
http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/142368
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* Vid citat måste sida alltid anges. Vid referat/hänvisning kan vissa lärare kräva att du ska hänvisa till en specifik sida, men det räknas som en anpassning och kan 

därför variera mellan kurser. Hör därför alltid med din lärare vilka krav som finns! För exempel på sidhänvisningar, se sidan 1. 

 

Använd gärna sökfunktionen ctrl + F (PC) eller ⌘ + F (Mac) för att snabbt söka i dokumentet. 

  

Publikation Mall I referenslista I löpande text* 

Sociala medier 

(Inlägg) 

 

 

 
Exemplet syftar på 

Instagram. För 

detaljerade 

beskrivningar av hur du 

refererar till specifika 

delar av, eller andra 

typer av sociala 

medier, se: 
https://apastyle.apa.org

/style-grammar-

guidelines/references/e

xamples#online-media  

Efternamn, A. A./namn på 

grupp/organisation 

[@Användarnamn]. (År, datum, 

månad). Titel upp till 20 ord från 

inlägget [Typ av innehåll]. Namn 

på socialt medie. URL 

 

Göteborgs universitet 

[@universityofgothenburg]. (2019, 4 augusti). 

Enjoying the last weeks of summer before going 

back to school and work. How have you guys 

spent your summer [Bild]. Instagram.   

https://www.instagram.com/p/B0vwGCCpki6/ 

 

 

… (Göteborgs universitet, 2019). 

 

 

Göteborgs universitet frågar sina följare hur 

de tillbringar sommaren (2019).  

 

 

Uppslagsverk 

Osignerad artikel 

Organisation/uppslagsverk. (År). 

Titel. I Uppslagsverk. Utgivare. 

Hämtad år, datum månad från URL 

 

 

 
Om författare och utgivare är samma, 

utesluts utgivare för att undvika 

upprepning.  

Nationalencyklopedin. (u.å.). Empirisk. I 

Nationalencyklopedin. Hämtad 2020, 3 juli från 

https://www-ne-

se.ezproxy.ub.gu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l

%C3%A5ng/empirisk 

… (Nationalencyklopedin, u.å). 

 

En definition av begreppet hittar vi i 

Nationalencyklopedin (u.å.)… 

 

Uppslagsverk 

Signerad artikel 

Efternamn, A. A. (År).  

Uppslagsord. I Uppslagsverk.  

Utgivare. Hämtad år, datum månad 

från URL 

 
Om författare och utgivare är samma, 

utesluts utgivare för att undvika upprepning 

Eldridge, A. (2019). Harry Potter. I 

Encyclopaedia Britannica. Hämtad 2020, 3 juli 

från https://www.britannica.com/topic/Harry-

Potter 

… (Eldridge, 2019).  

 

Enligt Eldridge (2019) är Harry Potter… 

https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references/examples#online-media
https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references/examples#online-media
https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references/examples#online-media
https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references/examples#online-media
https://www.instagram.com/p/B0vwGCCpki6/
https://www-ne-se.ezproxy.ub.gu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/empirisk
https://www-ne-se.ezproxy.ub.gu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/empirisk
https://www-ne-se.ezproxy.ub.gu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/empirisk
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* Vid citat måste sida alltid anges. Vid referat/hänvisning kan vissa lärare kräva att du ska hänvisa till en specifik sida, men det räknas som en anpassning och kan 

därför variera mellan kurser. Hör därför alltid med din lärare vilka krav som finns! För exempel på sidhänvisningar, se sidan 1. 

 

Använd gärna sökfunktionen ctrl + F (PC) eller ⌘ + F (Mac) för att snabbt söka i dokumentet. 

 

Publikation Mall I referenslista I löpande text* 

Webbsida  

(där sidan inte 

uppdateras 

löpande) 

 

 

 

 

 

 

Webbsida  

(där sidan kan 

komma att 

uppdateras) 

 

Organisation/Myndighet/Efternamn, 

A. A. (År/publiceringsdatum). Titel. 

Webbsidans namn. URL 

 

 

 

 

 

 

 

Organisation/Myndighet/Efternamn, 

A. A. (År/publiceringsdatum). Titel. 

Webbsidans namn. Hämtad år-

månad-datum från URL 

 

 
 

När författaren är samma som sidans namn 

anges det endast i författarelementet för att 

undvika upprepning. 

 

Skolverket. (2020, 10 juni). Bedömning på 

lektionstid underlättar vid distansundervisning. 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspira

tion-och-stod-i-arbetet/inspiration-och-

reportage/bedomning-pa-lektionstid-underlattar-

vid-distansundervisning 

 

 

 

 

Sunt arbetsliv. (u.å.). Corona och 

riskbedömning. Hämtad 2021-09-20 från 

https://www.suntarbetsliv.se/verktyg/arbetsmiljo

arbete-i-tider-av-corona/riskbedomning/ 

… (Skolverket, 2020). 

 

Enligt Skolverket (2020) kan bedömning 

under… 

 

 

 

 

 

 

… (Sunt arbetsliv, u.å.). 

 

 

Sunt arbetsliv (u.å.) ger ett antal förslag på… 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/inspiration-och-reportage/bedomning-pa-lektionstid-underlattar-vid-distansundervisning
https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/inspiration-och-reportage/bedomning-pa-lektionstid-underlattar-vid-distansundervisning
https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/inspiration-och-reportage/bedomning-pa-lektionstid-underlattar-vid-distansundervisning
https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/inspiration-och-reportage/bedomning-pa-lektionstid-underlattar-vid-distansundervisning
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Använd gärna sökfunktionen ctrl + F (PC) eller ⌘ + F (Mac) för att snabbt söka i dokumentet. 

 

  

    

Wikipedia (artikel) Uppslagsord. (År, datum månad).  I 

Wikipedia. Hämtad år, datum månad 

från URL 

 
 

Om du använder en arkiverad permanent 

länk till artikeln behöver du inte ange 

åtkomstdatum 

Montessoripedagogik. (2019, 24 april). I 

Wikipedia.  

https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Mont

essoripedagogik&oldid=45468984 

 

… (”Montessoripedagogik”, 2019). 

 

”Montessoripedagogik” (2019). 

 
   
Uppslagsordet skrivs inom citationstecken 

YouTube eller 

annan strömmande 

media (t ex 

TedTalk, Vimeo) 
 

 
 

 

Vill du referera till en hel 

kanal? Se utförliga 

instruktioner på APA:s 

webbsida. 

Uppladdare, U. U. [användarnamn]. 

(år, datum månad) Titel på klipp 

[Typ av innehåll]. Namn på 

videotjänst. URL 

 
 

 
Om det riktiga namnet inte är känt, använd 

endast användarnamnet. Uteslut då 

hakparentesen []. 

Göteborgs universitetsbibliotek. (2012, 15 

augusti). Sök med AND och OR [Video]. 

Youtube. 

https://www.youtube.com/watch?v=NePXB7Dp

-08&feature=youtu.be 

 

I instruktionsvideon (Göteborgs 

universitetsbibliotek, 2012) beskrivs hur man 

kombinerar sökord… 

 

I en video från Göteborgs 

universitetsbibliotek (2012) beskrivs boolesk 

sökning… 

https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references/examples/youtube-references
https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references/examples/youtube-references
https://www.youtube.com/watch?v=NePXB7Dp-08&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=NePXB7Dp-08&feature=youtu.be
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Använd gärna sökfunktionen ctrl + F (PC) eller ⌘ + F (Mac) för att snabbt söka i dokumentet. 

Material från Skolverket  
 
Vi får ofta frågor kring material utgivet av Skolverket. Där kan det ofta förekomma materialtyper som inte alltid är tydliga eller stämmer in på de vanliga 

mallarna. I de här fallen får man snickra ihop sin egen referens då APA inte har några riktlinjer för dessa typer av material. Här kommer några förslag på hur 

ni kan hantera ett par materialtyper som ofta återfinns på www.skolverket.se. 

 

 

 

 

Publikation Mall I referenslista I löpande text* 

Enskild del av 

modul eller enskild 

artikel från 

Skolverket 
 

 

Efternamn, A. A/Organisation. 

(År/publiceringsdatum). Titel 

(eventuellt modulnamn). Utgivare. 

URL  

 
 

Om organisation & utgivare är samma 

utesluts utgivare från referensen. 

Skolverket (u.å.). Del 3: Matematikängslan och 

motivation. (Modul Matematikdidaktik och 

specialpedagogik, åk 1-3). 

https://larportalen.skolverket.se/LarportalenAPI/

api-

v2/document/path/larportalen/material/inriktning

ar/1-

matematik/Grundskola/419_matematikdidaktik_

specialpedagogik%20%C3%A5k1-

3/del_03/3.%20Matematik%C3%A4ngslan%20

och%20motivation.pdf 

 

Svensson, G. (2018). Transspråkande – 

bakgrund, teorier och praktiknära exempel. 

Skolverket. 

https://www.skolverket.se/download/18.75bdbb

b116e7434ebf8350/1574760755552/translangua

ging-transsprakand--gudrun-svensson-

20180418.pdf 
 

 

 

 

 

… (Skolverket, u.å.). 

 

Enligt Skolverket (u.å.) är motivation en 

viktig del … 

   

http://www.skolverket.se/
https://larportalen.skolverket.se/LarportalenAPI/api-v2/document/path/larportalen/material/inriktningar/1-matematik/Grundskola/419_matematikdidaktik_specialpedagogik%20%C3%A5k1-3/del_03/3.%20Matematik%C3%A4ngslan%20och%20motivation.pdf
https://larportalen.skolverket.se/LarportalenAPI/api-v2/document/path/larportalen/material/inriktningar/1-matematik/Grundskola/419_matematikdidaktik_specialpedagogik%20%C3%A5k1-3/del_03/3.%20Matematik%C3%A4ngslan%20och%20motivation.pdf
https://larportalen.skolverket.se/LarportalenAPI/api-v2/document/path/larportalen/material/inriktningar/1-matematik/Grundskola/419_matematikdidaktik_specialpedagogik%20%C3%A5k1-3/del_03/3.%20Matematik%C3%A4ngslan%20och%20motivation.pdf
https://larportalen.skolverket.se/LarportalenAPI/api-v2/document/path/larportalen/material/inriktningar/1-matematik/Grundskola/419_matematikdidaktik_specialpedagogik%20%C3%A5k1-3/del_03/3.%20Matematik%C3%A4ngslan%20och%20motivation.pdf
https://larportalen.skolverket.se/LarportalenAPI/api-v2/document/path/larportalen/material/inriktningar/1-matematik/Grundskola/419_matematikdidaktik_specialpedagogik%20%C3%A5k1-3/del_03/3.%20Matematik%C3%A4ngslan%20och%20motivation.pdf
https://larportalen.skolverket.se/LarportalenAPI/api-v2/document/path/larportalen/material/inriktningar/1-matematik/Grundskola/419_matematikdidaktik_specialpedagogik%20%C3%A5k1-3/del_03/3.%20Matematik%C3%A4ngslan%20och%20motivation.pdf
https://larportalen.skolverket.se/LarportalenAPI/api-v2/document/path/larportalen/material/inriktningar/1-matematik/Grundskola/419_matematikdidaktik_specialpedagogik%20%C3%A5k1-3/del_03/3.%20Matematik%C3%A4ngslan%20och%20motivation.pdf
https://larportalen.skolverket.se/LarportalenAPI/api-v2/document/path/larportalen/material/inriktningar/1-matematik/Grundskola/419_matematikdidaktik_specialpedagogik%20%C3%A5k1-3/del_03/3.%20Matematik%C3%A4ngslan%20och%20motivation.pdf
https://www.skolverket.se/download/18.75bdbbb116e7434ebf8350/1574760755552/translanguaging-transsprakand--gudrun-svensson-20180418.pdf
https://www.skolverket.se/download/18.75bdbbb116e7434ebf8350/1574760755552/translanguaging-transsprakand--gudrun-svensson-20180418.pdf
https://www.skolverket.se/download/18.75bdbbb116e7434ebf8350/1574760755552/translanguaging-transsprakand--gudrun-svensson-20180418.pdf
https://www.skolverket.se/download/18.75bdbbb116e7434ebf8350/1574760755552/translanguaging-transsprakand--gudrun-svensson-20180418.pdf
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Använd gärna sökfunktionen ctrl + F (PC) eller ⌘ + F (Mac) för att snabbt söka i dokumentet. 

 

Publikation Mall I referenslista I löpande text* 

Hel modul från 

Skolverket 

 

 

 
Här används samma mall 

som för en webbsida 

Organisation/Myndighet/Efternamn, 

A. A. (År/publiceringsdatum). Titel. 

Webbsidans namn. Hämtad år, 

månad datum från URL 
 

När författaren är samma som sidans namn 

anges det endast i författarelementet för att 

undvika upprepning. När ett exakt 

publiceringsdatum finns, eller då sidan inte 

uppdateras löpande, kan accessdatum 

uteslutas och endast URL:en anges. 

Skolverket. (u.å.) Matematikdidaktik och 

specialpedagogik, åk 1-3. 

https://larportalen.skolverket.se/#/modul/1-

matematik/Grundskola/419_matematikdidaktik_

specialpedagogik%20%C3%A5k1-3 

 

 

… (Skolverket, u.å.). 

 

Enligt Skolverket (u.å.) kan bedömning 

under… 

Stödmaterial 

 

 

 
 

Här används samma mall 

som för rapporter 

Efternamn, A. A/Organisation. (År). 

Titel (eventuell serie, serienummer). 

Utgivare. URL  

 
 

Om organisation & utgivare är samma 

utesluts utgivare från referensen. URL 

utesluts om du har läst rapporten i tryckt 

format. 

Jahnke, A. (u.å). Särskilt begåvade elever. 1.3 

Organisatorisk och pedagogisk differentiering 

(Stödmaterial). Skolverket. 

https://www.skolverket.se/download/18.5dfee44

715d35a5cdfa2d4f/1516017579270/Sarskilt-

begavade-elever-organisatorisk-och-

pedagogiskt-differentieriering.pdf 

 

… (Jahnke, u.å.). 

 

Jahnke (u.å.) beskriver hur ett stöd från en 

mentor kan hjälpa elever att… 

Ämnesplan Titel[ämnesplan]. (År). Utgivare. 

URL 

 

 
Utgivningsåret tas från SKOLFS numret som 

finns längst ner på sidorna i PDF-filen. 

 

URL utesluts om du har läst materialet i 

tryckt format. 

Idrott och hälsa [ämnesplan]. (2010). 

Skolverket. 

https://www.skolverket.se/sitevision/proxy/unde

rvisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-

amnen-i-

gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne/svi

d12_5dfee44715d35a5cdfa92a3/-

996270488/subject/IDR/4/pdf 

 

…(Idrott och hälsa, 2010) 

 

I ämnesplanen Idrott och hälsa (2010) sägs 

att…  

https://larportalen.skolverket.se/#/modul/1-matematik/Grundskola/419_matematikdidaktik_specialpedagogik%20%C3%A5k1-3
https://larportalen.skolverket.se/#/modul/1-matematik/Grundskola/419_matematikdidaktik_specialpedagogik%20%C3%A5k1-3
https://larportalen.skolverket.se/#/modul/1-matematik/Grundskola/419_matematikdidaktik_specialpedagogik%20%C3%A5k1-3
https://www.skolverket.se/download/18.5dfee44715d35a5cdfa2d4f/1516017579270/Sarskilt-begavade-elever-organisatorisk-och-pedagogiskt-differentieriering.pdf
https://www.skolverket.se/download/18.5dfee44715d35a5cdfa2d4f/1516017579270/Sarskilt-begavade-elever-organisatorisk-och-pedagogiskt-differentieriering.pdf
https://www.skolverket.se/download/18.5dfee44715d35a5cdfa2d4f/1516017579270/Sarskilt-begavade-elever-organisatorisk-och-pedagogiskt-differentieriering.pdf
https://www.skolverket.se/download/18.5dfee44715d35a5cdfa2d4f/1516017579270/Sarskilt-begavade-elever-organisatorisk-och-pedagogiskt-differentieriering.pdf
https://www.skolverket.se/sitevision/proxy/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne/svid12_5dfee44715d35a5cdfa92a3/-996270488/subject/IDR/4/pdf
https://www.skolverket.se/sitevision/proxy/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne/svid12_5dfee44715d35a5cdfa92a3/-996270488/subject/IDR/4/pdf
https://www.skolverket.se/sitevision/proxy/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne/svid12_5dfee44715d35a5cdfa92a3/-996270488/subject/IDR/4/pdf
https://www.skolverket.se/sitevision/proxy/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne/svid12_5dfee44715d35a5cdfa92a3/-996270488/subject/IDR/4/pdf
https://www.skolverket.se/sitevision/proxy/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne/svid12_5dfee44715d35a5cdfa92a3/-996270488/subject/IDR/4/pdf
https://www.skolverket.se/sitevision/proxy/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne/svid12_5dfee44715d35a5cdfa92a3/-996270488/subject/IDR/4/pdf

