
I forbindelse med kildekritikk brukes ofte begrepet TONE. Dette står for: 

 Troverdig, Objektiv, Nøyaktig, Egnet 

 Troverdig, Omfattende, Nøyaktig, Ekte 

 Troverdig, Objektiv, Naturlig, Ekte 

Du skal finne informasjon om [her må vi finne en hendelse litt tilbake i tid], og har lært at det å 

sjekke når informasjonen ble publisert kan være viktig. Hvorfor? 

 Man skal alltid bruke den informasjonen som er av nyest dato 

 Nettsidene som har en dato som ligger nærme den hendelsen du søker informasjon om er 

vanligvis mest korrekte 

 Dersom det er lenge siden nettstedet ble oppdatert er nok informasjonen feil 

Hvilken av disse sier minst om hvor korrekt informasjonen er på nettstedet? 

 Hvor mange som besøker nettstedet 

 Hvor mange lenker det er på nettstedet 

 Hvor mange som lenker til nettstedet 

 Hvorfor er det viktig å sjekke hvem som er forfatter? 

 Innholdet kan være farget av f.eks. forfatterens politiske syn 

 Det er viktig at forfatteren er norsk på norske sider slik at vi vet at informasjonen er korrekt 

 Dersom forfatteren ikke er oppgitt er informasjonen ikke korrekt 

Hva er det vi skal kontrollere når vi utøver kildekritikk? 

 Det tekstlige innholdet 

 Både tekst, bilder, video og andre elementer på nettsiden 

 At forfatteren oppgir kilder 

I hvilke medier skal vi utøve kildekritikk? 

 Bare sider på Internett, også nettaviser 

 Lesing av aviser og nettsider, og når vi ser TV-programmer 

 Alle medier, både elektroniske og analoge  

Stadig flere farger håret viser en spørreundersøkelse. Samtidig sier eksperter at hårfarging er farlig 

og kan gi mange ulike sykdommer. Dette har blitt holdt skjult av helsestyresmaktene kan kilder 

fortelle. Hvor mange steder i denne teksten burde du være kildekritisk? 

 2 steder 

 3 steder 

 4 steder 

  



Når nettadressen er jensolsen.no kan vi med sikkerhet vite følgende: 

 Den som eier nettstedet heter Jens Olsen 

 De som har nettstedet bor i Norge 

 Vi kan ikke vite noe med sikkerhet uten å undersøke nærmere 

Et råd er at man skal sjekke flere nettsider. Hvilket utsagn er korrekt dersom du har funnet flere 

nettsider som inneholder den samme informasjonen? 

 Informasjonen er uten tvil korrekt 

 Informasjonen er sannsynligvis korrekt, men vi kan ikke være helt sikre siden alle sidene kan 

ha samme kilde - og den opprinnelige kilden kan være feil 

 Informasjonen er relevant 

Hva er riktig om nettsider? 

 De vil alltid fortelle sannheten 

 De vil alltid være relevante 

 De vil alltid prøve å spre informasjon om noe 

 


