Søkeord

Kilde

Er forfatteren troverdig og objektiv?
- Er forfatteren kompetent på området, med hvilken
utdanning?
- Er forfatterens hensikt å overtale, overbevise,
lære bort eller selge noe?
- Hvor arbeider forfatteren, og i hvilken stilling og
posisjon?
- Finnes kontaktinformasjon til forfatteren på
siden?
- Hva har forfatteren publisert tidligere?

Er utgiveren troverdig og objektiv?
- Er det informasjon på siden om hvem som er
utgiver og eier?
- Er utgiver pålitelig? Er det f.eks. en anerkjent
utgiver som en offentlig institusjon, en avis eller et
større forlag?
- Hvor kom lenken til teksten fra – en troverdig
kilde?
- Har utgiver spesiell interesse av at en sak
presenteres på en bestemt måte?
- Gir nettstedsadressen signal om en troverdig
utgiver?

Er tekstypen troverdig og nøyaktig?
Er innholdet objektivt, nøyaktig og relevant?
- Hva slags sjanger og teksttyper har teksten?
- Hvilket emneområde dekker kilden?
- Er teksten det den utgir seg for å være?
- Er informasjonen relevant for det den skal brukes
- Er teksten en primærkilde eller en sekundærkilde? til?
- Gir lenken mer informasjon?
- Kan innholdet bekreftes av minst to andre kilder?
- Er det språkfeil i teksten?
- Hvem er målgruppen for teksten? (Fagfolk,
- Når er teksten skrevet og publisert?
allmennheten, menigheten?)
- Er teksten revidert nylig? Aktuell? Utdatert?
- Er teksten objektiv eller partisk?
- Presenteres nettsiden på en troverdig måte?
- Er informasjonen balansert eller ensidig?
- Har teksten referanseliste?
- Hvorfor ble teksten publisert? (F.eks. forskning,
- Har teksten saklig og konsistent argumentasjon? lærebok, nyhet)
- Inneholder teksten fakta eller meningsytringer?
- Er teksten omfattende, detaljert eller eksakt?
- Inneholder teksten statistikk eller fakta?

Sitat fra kilde
Spørsmål sitatet besvarer
Legg inn den/de delen(e) av teksten du vil Legg inn spørsmål sitatet besvarer.
bruke som direkte eller indirekte sitat fra
kilden.
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