Källkritik på internet - kopieringsunderlag
Det som skiljer internet från andra medier är att du på ett par sekunder har
tillgång till tusentals sidor med information. Men ofta är det svårt att se vem
som ligger bakom informationen.
En stor del av texterna har inget namn längst ned som visar vem som skrivit
dem. Det är upp till dig att kontrollera och avgöra om det som står där är
sant.
Internet kallas ibland det demokratiska mediet eftersom vem som helst som
har tillgång till en dator kan publicera i princip vad som helst. Man kan söka
sin egen information och sina egna källor. Men det gör det också svårt för
en internetanvändare att veta vad man ska lita på. De källkritiska frågorna
hjälper dig att ta ställning till om du ska lita på informationen eller fortsätta
att leta.
De källkritiska frågorna vem,

varför, vad, när och hur?

Vem? Vem ligger bakom sidan? Är det en myndighet, en organisation, ett
företag, en privatperson, är det någon som kan ämnet, är det någon du litar
på? Kan du ta kontakt med den som gjort sidan, upphovsmannen? Finns
kontaktuppgifter på sidan? Vem har skrivit texten? Är namnet utsatt? Har
du hört talas om personer eller organisationen förut? Vem är tänkt att läsa
det som står på sidan?
Varför? Varför tror du den här hemsidan har skapats? Är avsikten att sprida
information, skapa debatt, sprida en åsikt att underhålla eller kanske tjäna
pengar? Vill den som gjort sidan sälja något eller presentera sig själv?
Tjänar de pengar på banners eller pop-upfönster?
Vad? Vad hittar du för information på sidan? Verkar det vara personliga
åsikter eller fakta som står på sidan? Verkar det pålitligt? Saknas några
viktiga detaljer? Stämmer det med saker du redan vet?
När? Ibland blir sidor stående. Om informationen är från 2005 kanske något
har blivit förlegat. När skrevs eller uppdaterades sidan? Fungerar länkarna
på den?
Hur? Hur hittade du dit? Hittade du adressen hos en pålitlig källa? Hur ser
sidan ut? Är det stavfel i texterna? Det är enkelt att utge sig för att vara
seriös genom att göra en snygg hemsida. På samma sätt kan en serös sida
se trist och omodern ut. Fundera på hur du "läser" olika webbplatsers
utseenden.

	
  

	
  

Fler tips:
För att avgöra om en webbplats är trovärdig kan man se på vilka andra
sajter som länkar till sidan genom att skriva in link: före adressen i en
googlesökning. Till exempel link: www.mediekompass.se. Är det flera
pålitliga sidor från till exempel myndigheter som länkat till sidan kanske du
drar slutsatsen att den verkar pålitlig. Vad säger sidans internetadress? Du
kan också googla hela hemsidesadressen och se om du får upp mer
information om den.

	
  

	
  

