Så här väljer du ut guldkornen från internet:

Lita inte på
allt du ser och hör
på webben!
Var kritisk!

Vem har gjort webbsidan?

Internet
– en guldgruva eller en sophink?
Det finns gott om information att hämta från
internet, men allt är inte guld som glimmar. En del
webbplatser är rena guldgruvor medan andra bjuder
på oseriöst material eller rent av falska fakta.
Skolbibliotekens webbplatser samlar och granskar
länkar för att du ska lätt hitta pålitlig information.
När du söker själv på internet, granskar du också
själv informationen. Var kritisk!
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en myndighet?
en organisation?
ett företag?
en privatperson?
någon som kan ämnet?
någon du litar på?

Vem som helst kan
lägga ut webbsidor
på internet!
Var kritisk!

Varför är webbsidan gjord?
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informera om något?
luras?
propagera för en åsikt?
sälja något?
underhålla?

Hur ser webbsidan ut?
Finns det någon kontaktinformation?
Verkar texten seriös?
Fungerar länkarna?
Hänvisas det till källor?
Finns det något datum på sidan?
Kan du få information från andra ställen?
Har du letat i skolbiblioteket?
Har du jämfört med andra webbsidor?
Vilken var den bästa källan?
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http://www.skolverket.se/kollakallan

Vill du komma i kontakt med Kolla källan?
Skicka e-post till: skolverket@skolverket.se




Vill du beställa fler exemplar av denna broschyr?
Kontakta:
Fritzes kundservice
106 47 Stockholm
Tel: 08-650 95 76
Fax: 08-690 95 50
E-post: skolverket@fritzes.se
ISBN: 978-91-85589-45-6
Beställningsnummer: U08:189

Kolla
källan!
Källkritik på internet
En lathund

Kolla Källan!
Vågar du lita på det du hittar på nätet eller på det
som hamnar i din e-postlåda? Hur kan du veta vad
som är sant eller falskt? Är du osäker på hur du får
använda dig av andras texter och bilder?
Kolla källan från Skolverket innehåller tips och stöd till dig som vill bli
bättre på informationssökning, källkritik och upphovsrätt. Webbplatsen
vänder sig främst till lärare, men en del av resurserna kan också användas
direkt av dig som är elev.
Kolla källan ger dig förslag på hur du kan bedöma webbsidor och annat
material från nätet. Här hittar du guider som ger praktiska tips om hur du
kan surfa säkrare för att slippa nätets baksidor. Du får också information om
upphovsrättslagen, den lag som styr hur vi får använda andras texter, bilder
och musik. För lärare finns artiklar, intervjuer och skolrepotage.
Kolla källan är en del av Skolverket.

http://www.skolverket.se/kollakallan

