
Uppsats
Källhänvisningar, citat, källkritik och bilder



Källhänvisning - internet
Efter texten: Clio. Hämtat från https://
mitt.clioonline.se/assignment/bf2354cf-2788-4e97-
b9db-0ed77e8046fb/ 2018-09-17

(Författarens/företagets namn, fullständig adress, datum 
då du hämtade informationen.)

I texten: På Clio (2018) kan man läsa...



Källhänvisning - muntlig
Efter texten: Norberg, Erika (2018), Språken i Norden, 
Lektion i svenska vid Pilträdsskolan, Västerås 2018-03-27.

(Namn på källan, år, titel, plats, datum.)

I texten:  

Erika Norberg (2018) berättar att...

Norberg påpekar också att...



Källhänvisning - tryckt källa
Bok: Lindgren, Astrid (1954). Mio, min Mio.

(Författarens namn, utgivningsår, titel i kursiv stil)

Tidningsartikel: Johan Liljeberg, 2014, När Håkan kom 
hem, Dalarnas dagblad, 2014-04-01. 

(Författarens namn, år, titel på artikeln, tidningens namn i 
kursiv stil, datum när artikeln publicerades.) 



Citat
• Inom citattecken (”)

• Exakt likadant som originalet inkl. punkter, 
kommatecken osv.

• Med källa (Vem har sagt/skrivit det?)

• Ingenting utanför citattecken får vara exakt likadant!

• Kort (max 3 meningar, helst kortare)



Exempel
Exempel:

Brunos pappa insåg vad som hade hänt och ”när han 
gjorde det märkte han att hans ben tycktes upphöra 
att fungera som de skulle - som om de inte kunde 
hålla hans kropp uppe längre - och han fick lov att 
sätta sig ner på marken” (Boyne - Pojken i randig 
pyjamas s. 173)



Källkritik
• Vem har skrivit källan?

• När? Är informationen fortfarande aktuell?

• Varför har det skrivits? Övertyga, sälja, informera...

• Åsikt eller objektivt?

• Finns det fler som säger samma sak? Vilka?

• Slutsats: Kan jag lita på källan? 



Exempel på källkritik
Jag har tagit information från Livsmedelsverkets hemsida. 
Livsmedelsverket är en myndighet som vill informera 
svenskar om vad som är bra mat. De har uppdrag från 
regeringen att sammanställa pålitlig forskning. 
Informationen som jag använde om … uppdaterades i 
januari i år. Eftersom den här informationen handlar om 
kostvanor och baseras på långsiktig forskning tror jag att 
den fortfarande gäller. För att dubbelkolla att 
informationen är pålitlig har jag tittat på … , … och … som 
håller med om … men som ifrågasätter … .



Exempel på källkritik
Avsluta med en slutsats om källans pålitlighet:

Sammanfattningsvis, skulle jag säga att källan är pålitlig 
eftersom … däremot kan man ifrågasätta …

Sammanfattningsvis, skulle jag säga att källan inte är helt pålitlig 
eftersom … men jag har ändå valt att använda den eftersom …

Vad är pålitligt och vad kan man ifrågasätta med din källa? 
Varför har du valt att använda den?



Bilder
• Kom ihåg att ha bilder i texten

• Spara källan och skriv in den i uppsatsen!

• Se till att bilderna hör ihop med det som 
skrivs runtom

• Skriv gärna vad bilden visar



Frågor?


