
ANALYSE AF WEBSITES

Om websites

Når du søger efter informationer på internettet, er det meget vigtigt, at du er kildekritisk. Der er 
ingen, der kontrollerer, om det, der står på en hjemmeside, egentlig er sandt. Det skal du selv 
gøre. 
  
Brug fx formularen herunder i dit vurderingsarbejde.

Oplysninger om websitet

URL (internetadresse) Websitets titel/navn

Ophavsmænd (Hvem står bag sitet? Er deres forudsætninger i orden?)

Hvad er websitets sigte? (Hvad vil man informere om - og hvorfor?)



Analyse af websitet

Ja Nej Ved ikke

Websitet handler om det emne, jeg søger 
oplysninger om

Websitet er opdateret om det emne, jeg 
søger oplysninger om

Emnet behandles omfattende nok, dvs. 
med tilstrækkelig bredde og dybde

Websitet fortæller, hvem 
ophavsmændene er

Websitet oplyser om ophavsmændenes 
faglige forudsætninger

Websitet giver mulighed for at kontakte 
ophavsmændene

Det fremgår tydeligt, hvad formålet med 
sitet er

Websitet har en holdning til emnet, og 
denne holdning fremgår tydeligt

Der henvises til websitet fra andre 
hjemmesider

Teksten er forståelig, logisk og klar

Websitet oplyser, hvor den har sine 
informationer fra

Fremstillingen er saglig (seriøs)

Websitet underbygger sine påstande (så 
de bliver til argumenter)

Websitet giver informationer om andre 
holdninger end sine egne på en fair måde

Illustrationer og evt. videoklip 
understøtter teksten

Websitets links er relevante



Sammenligning med to andre informationskilder

Ja Nej

På baggrund af en sammenligning med to andre 
informationskilder er det min vurdering, at websitet 
ikke indeholder væsentligt fejlagtige informationer, at 
websitets måde at behandle emnet på er fagligt i orden, 
at websitets fremstilling er i overensstemmelse med 
andre fremstillinger, og at den ikke præsenterer helt 
usædvanlige opfattelser og vurderinger

Hvad er websitets styrker og svagheder?

Websitets egnethed i forhold til din arbejdsopgave

Særdeles 
relevant

Egnet Begrænset 
egnet

Uegnet

Websitet er

Websitets tendens (Værdier og holdninger der gives udtryk for)
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