
Internet
– en guldgruva eller en soptipp?

Det finns gott om information att hämta från

Internet men allt är inte guld som glimmar. 

En del webbplatser är rena guldgruvor medan 

andra ger oseriös information eller rent av falska

fakta. Skoldatanätets Länkskafferi och skolbiblio-

tekens webbplatser samlar och granskar länkar för

att du lätt ska hitta pålitlig information. När du 

söker själv på Internet, granskar du också själv 

informationen. Var kritisk! 

SÅ HÄR VÄLJER DU UT GULDKORNEN FRÅN INTERNET:

Vem har gjort webbsidan?

Är det en myndighet?

Är det en organisation?

Är det ett företag?

Är det en privatperson?

Är det någon som kan ämnet?

Är det någon du litar på?

Varför är webbsidan gjord?

För att informera om något?

För att luras?

För att propagera för en åsikt?

För att sälja något?

För att 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 letat i Länkskafferiet?

Har du jämfört med andra webbsidor?

Var Internet den bästa källan?

Lita inte på 
allt du ser och hör 

på webben!

Var kritisk!

Vem som helst
kan lägga ut webbsidor 

på Internet!

Var kritisk!



www.skolutveckling.se/skolnet/kolla

Vill du komma i kontakt med Kolla Källan? 

Skicka e-post till:

kolla.kallan@skolutveckling.se

Vill du beställa fler exemplar av denna broschyr?

Kontakta:

LIBER DISTIBUTION

162 89 STOCKHOLM

TEL: 08-690 95 76

FAX: 08-690 95 50

E-POST: skolutveckling@liber.se

Beställningsnummer:

U05:088

Skoldatanätet

Länkskafferiet
SÖKER DU FAKTA ELLER STATISTIK? VILL DU VETA MER OM OLIKA 

HUNDRASER ELLER HITTA BILDER PÅ ALL VÄRLDENS FLAGGOR? BEHÖVER

DU FÅ TAG I ETT LEXIKON? VILL DU FRÅGA EN EXPERT OM NÅGOT?

I Länkskafferiet hittar du webbplatser som är utvalda för att vara till hjälp
i ditt skolarbete. Varje länk beskrivs med en kort kommentar och de
flesta länkarna är på svenska. Det finns vanliga faktalänkar, ett hundratal
lexikon i olika ämnen, frågelådor och roliga länkar som kan passa dina
fritidsintressen. Du kan söka antingen genom att använda sökrutan eller
genom att klicka på ett ämne eller ett ämnesord.

Länkskafferiet drivs av Myndigheten för skolutveckling och de enskilda
länkarna granskas av lärare och skolbibliotekarier för att passa elever 
10–15 år. För att en webbplats skall få finnas med i Länkskafferiet skall
den vara lättläst och lättanvänd och den får inte strida mot svensk lag.
Självklart skall det också synas vem som står bakom webbplatsen!

http://lankskafferiet.skolutveckling.se

Källkritik på
Internet

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, som är en del av Skoldatanätet, innehåller tips och råd till
dig som vill bli bättre på informationssökning, källkritik och upphovs-
rätt. Webbplatsen vänder sig främst till lärare men en del av resurserna
kan användas direkt av dig som är elev.

Du hittar sökskolor och lathundar som hjälper dig att bedöma webb-
sidor och annat material från nätet. Det finns guider som ger praktiska
tips om hur du kan surfa säkrare för att slippa nätets obehagligheter.
Ett stort avsnitt handlar om upphovsrättslagen, den lag som styr hur 
vi får använda andras texter, bilder och musik.

www.skolutveckling.se/skolnet/kolla
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