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Källor och referatmarkörer
•
•
•
•

Varför är det viktigt att ha med källhänvisningar och referatmarkörer i formella skoltexter?
Vad var nytt för dig i det här inslaget?
Vad har du lärt dig?
Vad undrar du över?

Här nedanför hittar du en text som hänvisar till källor. När du ska hänvisa till källor i en text börjar du med att
skriva ut hela källhänvisningen och sedan använder du referatmarkörer.
Läs igenom exempeltexterna ”Förbjud tamkatter” och ”Adoptera hund från utlandet?”.

Diskutera:
• Varför är man så noga med källhänvisningarna och referatmarkörerna?
• Varför skriver man bara efternamn i referatmarkörerna?
Undersök:
• Hur löser skribenten hänvisningen när en annan person än den som skrivit artikeln uttalar sig?
(Kalle Taxsson i Alva Kellssons artikel).
• Leta efter alla refereratmarkörer och skriv dem här:
Risker med att adoptera en hund

Rädda en hund

Tamkatten i Sverige

Alva Kellsson

August Abbisson

Kella Kattsson

Kalle Taxsson
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•
Är referatmarkörerna varierade? Hur ser du det?
Titta gärna på listan med referatmarkörer. Där ser du att det finns många olika ord att använda.
Skriv in olika referatmarkörer i referaten nedan. Tänk på att du kan göra det på många olika sätt.

HUNDAR I POLISYRKET
Ulf Schefer, Polisverket.se 2020-06-23

Polishundar är viktiga i många olika delar
av polisens verksamhet.
Exempel: Ulf Shefer anser att hundar är viktiga för många poliser i deras arbete.

Pudelns historia

Ali Ben, Hundmyndigheten.se 2020-05-15
Pudeln är en av de vanligaste hundraserna i världen.
• Skriv meningen på ett annat sätt.
________________________________________________________________________________________________________

Labrador som jakthund

Simon Samsson, Hundochjakt.se 2020-04-05
Många labradorer i Sverige används som jakthundar.
• Skriv meningen på ett annat sätt.
________________________________________________________________________________________________________

Referatmarkörer – En lista

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

skriver att
anser att
framhåller att
förklarar
beskriver hur
belyser
diskuterar
ger en översikt
illustrerar
klargör att
konstaterar att
problematiserar
påvisar
redogör
resonerar kring
poängterar
påpekar
visar
hävdar
menar
konstaterar

Tänk på att: Använd inte referatmarkörer som ”säger”
eller ”berättar” om det inte är tydligt att det är en intervju
där någon faktiskt sagt något. Om du skriver: Kellsson
säger att.. när skribenten i själva verket skrivit blir det ju
missvisande.
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Tamkatten i Sverige
Exempeltext källhänvisningar
Tamkatter har varit en del av svenska hushåll väldigt länge. I världen är tamkatter nu till och med lite
vanligare än hundar. Det finns nämligen enligt de senaste beräkningarna något fler katter än hundar i
Sverige.
Men katten har inte alltid varit en del av hushållen. Man tror att det var i samband med att människan började med jordbruk som katterna fick en roll i människors liv. Förråden av utsäde och mat lockade
till sig råttor och möss och med dem kom även vildkatterna. Människor började försöka tämja dessa
katter för att på så sätt få naturliga vakter till sina förråd. Detta lyckades man bra med.
Det verkar som att de allra flesta tamkatter har ungefär samma historiska och genetiska ursprung. De
kommer alla från samma typ av vildkattsstammar. Man har kommit fram till att vildkatter från
Turkiet/Irak och från Egypten är de som lade grunden till de tamkatter vi nu har. Den Egyptiska tamkatten verkar ha varit den mest populära av de två.
Idag är katten, som sagt, ett mycket vanligt inslag i många hem. De är älskade husdjur och fyller för
många funktionen av en familjemedlem. I Sverige tror man idag att det finns ungefär 1.4 miljoner katter.
Det är också så att katterna i svenska hushåll också lever längre nu än vad de gjorde förut. Detta tror man
beror på att ungefär hälften av alla katter är försäkrade.
Katter kan också föra med sig problem. Enligt vissa organisationers beräkningar tar tamkatter i Sverige ungefär 13 miljoner småfåglar varje år. Det kan för vissa hotade arter göra att de närmar sig utrotning.
Det har funnits en debatt kring tamkatters möjlighet att vistas ute utan övervakning. De som är kritiska
menar ofta på att katternas goda förmåga att jaga är det största problemet med det.
Ett annat problem är antalet övergivna och hemlösa katter. Det finns i Sverige ganska många frivilligorganisationer som arbetar med att ta hand om och adoptera bort hemlösa katter. Nya djurskyddsregler
säger också att den som har en lösgående katt är skyldig att begränsa kattens möjlighet till reproduktion.
Det betyder att du som kattägare är skyldig att se till att din hon- eller hankatt inte kan få kattungar. Det
är ofta dessa katter som sedan blir övergivna och hemlösa.
Det finns många myter kring katter, som att de har nio liv eller att de alltid landar på fötterna om de
faller från en hög höjd. Detta med landningen är faktiskt inte sant. Katter är duktiga på att hålla balansen
och har en god förmåga att vända sig åt rätt håll i ett fall. Men en katt kan också skada sig illa vid ett fall.
Det finns därför även regler som säger att du måste stängsla in din balkong så att katten inte kan ramla ner.
Katter kommer nog fortsätta vara en del av våra hushåll och våra familjer i många år framöver. Katter
som Sigge, Sixten, Doris och Zelda (de vanligaste kattnamnen) kommer fortsätta hålla våra hem fria från
råttor och våra sinnen fyllda av gos.
Kella Kattsson
Kattjournalen 25/5 2021
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Risker med att adoptera en hund
Exempeltext källhänvisningar
Varje år adopterar många svenskar hundar från utlandet. Det finns flera organisationer som förmedlar
dessa adoptioner från länder såsom Irland, Portugal och Grekland. Det handlar om hundar som av
olika anledningar inte har ett hem och som i vissa fall växt upp på gatan.
Även om det finns många fördelar med att som hundägare slippa den krävande valptiden och
känna att man gör en insats för hundar som fått en dålig start så finns det en del att tänka på inför en
adoption av en hund från ett annat land.
Många av de här hundarna kan ha sjukdomar med sig. Eftersom de inte levt i hem eller genomgått
vaccinationer är det svårt att veta vilka sjukdomar hundarna eventuellt bär på och som kan komma
att visa sig senare i deras liv. Hunden som adopteras kan också föra med sig sjukdomar till Sverige som
därigenom kan smitta och drabba andra hundar. Kalle Taxsson på Veterinärmyndigheten berättar om
en undersökning från Norge som visade att många av de adopterade hundarna inte verkade ha genomgått de vaccinationer som utlovats av den organisation som förmedlade adoptionen.
När en hund blir sjuk kan kostnaderna för veterinärbesök bli höga. En hund som adopteras från
utlandet kan ibland inte godkännas av försäkringsbolag och man kan då som hundägare stå utan
försäkring.
En annan aspekt att ha i åtanke är att en hund som du köper som valp är en hund som du själv är
med och präglar och tränar från början. En hund som adopteras i vuxen ålder kan ha varit med om
saker tidigare som du inte vet om. Det kan handla om en rädsla för något eller ett inlärt beteende som
kan dyka upp i oväntade situationer. I vissa fall kan det leda till att hunden blir aggressiv.
Att adoptera en hund kan i många fall vara en god gärning men det kan komma med okända och
ovälkomna överraskningar som man som hundägare kan behöva hantera.
Alva Kellsson
hundmyndigheten.se
Publicerad 2020-06-25
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Rädda en hund!
Exempeltext källhänvisningar
Det finns många hundar runt om i Europa och världen som står utan ägare och många svenskar letar
efter en hund att köpa. Ett alternativ till att köpa en valp kan därför vara att adoptera en hund från
utlandet.
Det finns en del risker med hundadoptioner från utlandet. Det kan finnas dolda sjukdomar och problem att försäkra hundarna men det behöver inte innebära så stora risker. Som blivande hundägare är
det ändå viktigt att tänka igenom sitt beslut ordentligt.
Det finns många organisationer som förmedlar hemlösa hundar från utlandet för adoptioner i Sverige. En enkel sökning på nätet gör att man hittar ett 50-tal organisationer som riktar sig mot blivande
hundägare i Sverige. Bland dessa organisationer finns det mer eller mindre seriösa aktörer. Se över om
den organisation som du intresserat dig för verkligen är seriös.
De organisationer som är seriösa genomför alla vaccinationer och veterinärkontrollen innan hunden
kommer till Sverige och du får som hundägare ett hundpass som visar att hunden får komma in i Sverige. Detta kan kosta lite mer men är fortfarande billigare än att köpa en valp från uppfödare i Sverige.
Det finns en bild av att hundarna som kommer till Sverige genom adoption ofta har beteendeproblem
efter ett liv på gatorna. Oftast är hundarna omplacerade i sitt hemland av andra orsaker än just hemlöshet och eftersom adoptionsorganisationerna är måna om att genomföra lyckade adoptioner vill de ge
potentiella ägare en så utförlig beskrivning som möjligt av hundens beteende. Detta för att matcha rätt
hund med rätt hem.
Att adoptera en hund från utlandet behöver inte innebära den risk som många tror. Det finns många
seriösa organisationer som förmedlar hundar till långvariga hem i Sverige och du kan som hundägare
känna att du gör en god gärning och rädda en hund från ett liv i hemlöshet.
August Abbsson
svenskahundadoptioner.se
Publicerad 2020-06-25
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