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Mikilvægar spurningar
1. Hver setti upplýsingarnar á netið?
2. Hvenær voru upplýsingarnar settar 

á netið? Er dagsetning á síðunni?
3. Eru upplýsingarnar alvarlegar eða  

er þetta brandarasíða?
4. Hvaðan koma upplýsingarnar?
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Mikilvægar spurningar 
frh.

5. Eru upplýsingarnar hlutdrægar – segja 
þær aðeins eina hlið á málinu?

6. Hverjum eru upplýsingarnar ætlaðar?
7. Hvernig eru upplýsingarnar settar fram –

heimasíða eða tölvubréf?
8. Hvernig á að vísa til upplýsinga af netinu í

heimidaskrá?
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1. Hver setti 
upplýsingarnar á netið?

Þegar þú leitar að upplýsingum á netinu er 
mjög mikilvægt að komast að því hver það 
er sem veitir þessar upplýsingar.

Skoðaðu heimilisfang  (slóðina) og netfang 
síðunnar.
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2. Algengar endingar á
heimasíðum

• .is íslenskar heimasíður
• .dk danskar heimasíður
• .co.uk breskar heimasíður
• .com bandarískar fyrirtækja- og 

viðskiptasíður
• .org bandarískar síður félagasamtaka
• .gov bandaríska ríkisstjórnin
• .mil bandaríski herinn
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3. Þú þarft að athuga 
eftirfarandi:

• Af hverju voru þessar upplýsingar settar á netið?
• Er þessi manneskja/hópur/fyrirtæki sérfræðingur í efninu?
• Er verið að reyna að selja þér eitthvað?
• Myndir þú finna þessar upplýsingar í bók eða tímariti?
• Eru upplýsingar um viðkomandi manneskju/hóp/fyrirtæki?
• Er gefið upp tölvupóstfang?
• Eru þetta e.t.v. eingöngu skoðanir þessarar 

manneskju/hóps/fyrirtækis?
• Er þetta alvara eða er verið að gera grín að efninu?
• Er þetta e.t.v. skólaverkefni úr grunn- eða framhaldsskóla?
• o.s.frv.
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4. Hvenær voru 
upplýsingarnar settar á

netið?
• Mikilvægt er að vera ávallt með sem nýjastar 

upplýsingar. 
• Reyndu að finna þann mánuð og ár sem 

upplýsingarnar voru settar á netið.
• Stundum er lína neðst á síðunni sem segir til um 

hvenær hún var síðast uppfærð/updated.
• Láttu ekki „fréttir dagsins“ eða  „í dag“ villa þér 

sýn – þetta geta verið gamlar síður.
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5. Eru upplýsingarnar 
alvarlegar eða ekki?

• Er verið að gera grín að hlutum eða fólki?
• Eru nöfn stafsett á furðulegan máta?
• Eru kjánalegar eða heimskulegar ljósmyndir á

síðunni?
• Eru gervinöfn eða gervikrækjur á síðunni?
• Býður síðan upp á ómögulega vinninga (t.d. ókeypis 

ferð til tunglsins)?

Lestu síðuna með gagnrýnu hugarfari.



9

6. Hvaðan koma 
upplýsingarnar?

• Í fræðibókum er oftast heimildaskrá sem 
segir til um hvar höfundurinn fékk 
upplýsingarnar sem hann notar

• Stundum eru tilvísanir á netinu t.d.
„eftir Stefán Hörð Grímsson, 1951“

• Ef engar upplýsingar eru á síðu um hvaðan 
tilvitnanir koma, þá skaltu hika við að nota 
hana.
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7. Eru upplýsingarnar 
hlutdrægar?

• Allir geta sett upplýsingar á netið, það er ódýrt og 
auðvelt

• Upplýsingar eru ekki endilega sannar þó að þær 
séu á netinu

• Upplýsingar geta verið hlutdrægar 
• Síður geta verið búnar til þess að særa eða meiða 

manneskju eða hópa fólks

Mundu að þú getur ekki trúað öllu sem þú finnur á
netinu
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8. Hverjum eru 
upplýsingarnar ætlaðar?

• Lærðu að greina á milli sértækra og 
almennra upplýsinga

• Eru upplýsingarnar ætlaðar sérfræðingi 
eða grunnskólanema?

• Lestu greinina á netinu og gáðu hvort þú
skilur hana og hvort hún muni nýtast þér 
áður en þú prentar hana út og setur í
heimildaskrá

•
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9. Hvernig eru 
upplýsingarnar settar fram?
Þú getur fengið upplýsingar gegnum netið á marga 

vegu:

• Í gegnum www heimasíður
• Í gegnum gopher skrár
• Í gegnum tölvupóst
• Í gegnum spjallrásir

Öll form geta nýst þér við efnisöflun 
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10. Hvernig á að vísa til 
upplýsinga af netinu í

heimildaskrá?
Fyrst verður þú að kanna eftirfarandi:

1. Hver setti upplýsingarnar á netið
2. Hvað er nafnið á vefsíðunni eða skránni
3. Hvenær voru upplýsingarnar settar á netið eða uppfærðar
4. Ef þú finnur ekki dagsetningu þá tekurðu fram hvenær þú

last þessar upplýsingar
5. Hvað er veffangið á síðunni

Spurðu kennarann þinn hvernig hann vill að heimildaskráin sé
sett upp
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11. Dæmi um tilvísanir:
Nafn persónu eða hóps sem gefur 

upplýsingarnar.  „Titill vefsíðunnar“. 
Veffang. Dagsetning sem síða var sett upp, 
uppfærð eða lesin.

Bókasafn Garðabæjar. „Notkun netsins við 
upplýsingaleit fyrir ritgerðir“. 
http://www.gardabaer.is/bokasafn/ritgerd
.htm.  Dagurinn í dag.
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12. Dæmi um tilvísanir 
frh.

Alþingi. 1998, 10. desember. Slóðin er: 
http:/www.althingi.is

„Geimskutlan Endeavour komin heim“. 
1998, 16. desember. Morgunblaðið á
netinu. Slóðin er: http://www.mbl.is
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Að lokum
Ef þú vilt finna meira um þetta efni, ert 
ekki viss um sannleiksgildi upplýsinga eða 
þarft aðstoð, leitaðu þá ráða hjá foreldri, 
kennara eða bókasafnskennara.

Þessi kynning var unnin upp úr: 
Bókasafn Garðabæjar.  „Notkun netsins við upplýsingaleit fyrir ritgerðir“. 

http://www.gardabaer.is/bokasafn/ritgerd.htm.


