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SKRIVA MED HJÄLP AV KÄLLOR

Källhänvisa
•
•
•
•

Varför är källhänvisningar så viktiga?
Vad var nytt för dig i det här inslaget?
Vad har du lärt dig?
Vad undrar du över?

I ämnet svenska ska du hänvisa till källor i löpande text. Det betyder att källhänvisningen ska vara infogad i
texten på ett så smidigt sätt som möjligt. Tänk dig som att du ska baka ihop de olika delarna som ska vara med i
en fullständig källhänvisning med en kort beskrivning av vad källan säger.
Vad utgör en f ullständig källhänvisning? Vad ska finnas med?
• Vad? – Vad heter boken, artikeln, rapporten eller filmen?
• Vem? – Vem har skrivit eller gjort källan?
• När? – När är källan publicerad? Årtal om det är en bok eller datum om det är en artikel.
• Var? – Var är den publicerad? Det här gäller bara artiklar eller verk som publicerats som en del i något större verk.
Kärnmening

En kärnmening är en mening som sammanfattar det som sägs. Den kan vävas in i källhänvisningen för att ge
texten bättre flyt. Här är ett exempel:
”Katter har levt mycket länge sida vid sida med människan menar Kella Kattsson i sin artikel Tamkatten i Sverige publicerad i Kattjournalen 25/5 2021.”
Alternativt:
”I sin artikel Tamkatten i Sverige, publicerad i Kattjournalen 25/5 2021, beskriver Kella Kattson hur katter och
människor levt sida vid sida mycket länge.”
Nu ska du få göra detsamma. Alla textutdragen har samma källa.

Tamkatten i Sverige (Vad?) av Kella Kattson (Vem?) i Kattjournalen (Var?) 25/5 2021 (När?).
Plocka ut en lämplig kärnmening som beskriver vad stycket handlar om. Det är inte tänkt att du ska sammanfatta allt. Välj en aspekt och skriv ut den med egna ord.
Tips! Se Skrivjouren ”Skriva med egna ord”:
https://urplay.se/program/223694-skrivjouren-skriva-med-egna-ord
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1. 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.
Exempel på en kärnmening:
”Katternas förmåga att jaga möss och råttor är en stor orsak till att människan tämjde dem.”
2. 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.
Kärnmening:
3. 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.
Kärnmening:
4. 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.
Kärnmening:
5. 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.
Kärnmening:
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6. 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.
Kärnmening:
Nu ska du skriva källhänvisningar där du skriver ihop dina kärnmening med källhänvisningen. Pröva olika sätt.
Två exempel:

”Katternas förmåga att jaga möss och råttor är en stor orsak till att människan tämjde dem menar Kella Kattsson i sin artikeln Tamkatter i Sverige i Kattjournalen 25/5 2021.”
”Den 25/5 2021 publicerade Kattjournalen artikeln Tamkatter i Sverige av Kella Kattsson där hon beskriver hur
katternas förmåga att jaga möss och råttor är en stor orsak till att människan tämjde dem.”
1.
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

2.
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

3.
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

4.
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

5.
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

6.
________________________________________________________________________________________________________
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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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