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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).
• Läs de två exempeltexterna som refererar till källorna. Skriv in de referatmarkörer som hör till de olika källorna.

Risker med att adoptera en hund Rädda en hund Tamkatten i Sverige
Alva Kellsson Kalle Taxsson August Abbisson Kella Kattsson
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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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Förbjud lösgående tamkatter 
– exempeltext argumenterande text

Min granne Gorge är 95 och har ett stort intresse för fåglar. Han matar dem från ett fågelbord i sin 
trädgård. Han brukar prata med dem och han brukar också dokumentera hur många de är och hur ofta 
de kommer. Sen någon månad tillbaka har antalet småfåglar minskat drastiskt. Gorge har knappt några 
fåglar att beskåda längre. Detta beror på en katt som flyttat in i området. För Gorge och för alla andra, 
förbjud lösgående tamkatter nu.

För det första undrar jag varför vi har olika regler för olika djur? Ingen ifrågasätter varför vi har regler 
om att hundar inte får springa runt själva hur som helst. Här finns lagar om att hundar ska vara övervaka-
de, kontrollerade och i många fall kopplade. Varför gäller inte detsamma för katter? 

Ett annat argument som är nog så viktigt handlar om att katter faktiskt skitar ner en hel del när de är 
ute på sina obevakade promenader. Tänk dig att din lillasyster kommer till sin förskola, glad och förvän-
tansfull för att få leka i sandlådan med sin bästa kompis, bara för att få beskedet att sandlådan är stäng 
eftersom den är full av kattbajs. Det här måste få ett slut. Förbjud lösgående tamkatter.

Visst kan jag hålla med om att katter i alla tider fått gå fria och att det skulle vara en stor och på 
många sätt jobbig omställning för landets tamkatter som nu måste stanna inne om deras matte eller 
husse inte kan övervaka dem.

Men, vi måste komma ihåg vad som står på spel här. Enligt en artikel i Kattjournalen av Kella Katts-
son 25/5 2021 dödas närmare 13 miljoner småfåglar i Sverige varje år av lösgående tamkatter. Det är väl-
digt många småfåglar och då har jag inte ens tagit upp alla harungar, ekorrar och möss som varje år dödas 
av katter. Enligt Kattsson är katters jaktförmåga ett av de starkaste argumenten för att begränsa katters 
möjlighet att vara utomhus utan övervakning. 

En del av dessa 13 miljoner fåglar brukade förut besöka min granne Gorge och förgylla hans dagar 
med sin sång, sin lek och sin närvaro. Nu finns de inte längre. För mig är beslutet enkelt. Vi måste förbju-
da lösgående tamkatter och vi måste göra det nu.

SKRIVA MED HJÄLP AV KÄLLOR



Arbetsblad: Skrivjouren

16 

SKRIVA MED HJÄLP AV KÄLLOR

Adoptera hund från utlandet
– exempeltext argumenterande text

Många i Sverige vill ha en hund och funderar på om de ska köpa en valp eller adoptera en hund. 
Hundadoptioner har blivit vanligare och mer populära. Vilka är fördelarna och nackdelarna med att 
adoptera en hund från utlandet?

Hundar som adopteras kan komma från många olika länder. August Abbisson på svenskahunda-
doptioner.se skriver i artikeln Rädda en hund den 25/6 2020 att det finns mer än 50 organisationer 
som hjälper till att genomföra adoptioner av hundar från utlandet till Sverige. De hundar som kom-
mer har av olika anledningar drabbats av hemlöshet och behöver ett nytt hem.

August Abbisson skriver att det finns en del saker att tänka på när man ska adoptera en hund från 
utlandet. Han menar bland annat att det bland de här organisationerna kan finnas de som är mindre 
seriösa. Abbisson skriver ändå att det finns många fördelar med hundadoptioner. Innan hundarna 
kommer till Sverige genomgår de vaccination och veterinärbesiktning, enligt Abbisson. ”Att adoptera 
en hund från utlandet behöver inte innebära den risk som många tror”, skriver Abbisson och lyfter 
också fram att många hundar kan räddas genom adoptioner.

Alva Kellsson lyfter ett annat perspektiv på frågan i artikeln Risker med att adoptera en hund på 
hundmyndigheten.se 25/6 2020. Hon menar att det också kan finnas en del risker med att adoptera 
hundar från utlandet. Det kan, enligt Kellsson, till exempel handla om att hundarna bär med sig dolda 
sjukdomar. I artikeln uttalar sig Kalle Taxsson på veterinärmyndigheten. Enligt honom är det inte alla 
hundar som kommer som har vaccinerats. Detta kan innebära en fara också för andra hundar i Sverige 
som då kan smittas. Kellson lyfter också fram att hundarna kan bära på dolda beteenden som beror på 
att de varit med om något jobbigt som man som hundägare inte vet om.

Sammanfattningsvis finns det både fördelar och nackdelar med att adoptera hundar från utlandet. 
Å ena sidan kan en adoption av en hund från utlandet innebära en risk genom att hunden bär på dol-
da sjukdomar. Å andra sidan finns det många seriösa organisationer som verkligen vill rädda övergivna 
hundar från utlandet. Avslutningsvis kan man se att både Abbisson och Kellson är överens om att 
man som hundägare behöver sätta sig in i den här frågan innan man fattar ett beslut.

 


