
Spara ALLT
Skriv ner alla sökord, sökfraser, trampoliner och källspår du hittar 

och följer upp. Klipp ut intressant information och citat direkt och 

klistra in i ett textdokument. Glöm inte länkar och datum! 

Lek med språket! Tänk på  synonymer och olika stavningar.

Uteslut ord med -

Sök på synonymer med ~ 

Hitta trampolinerna i KAllorna 
och FOlj upp KAllsPAr
När du surfar runt kan du hitta ingångar till nya källor. Tex nya 

sökord, fraser, namn och andra uppgifter som kan skjutsa in 

dig i nya bra källor. Skriv ner dem och använd i nya sökningar!
Vilken sorts KAlla Ar BAst
Bloggar, uppslagsverk, diskussionsforum – beror på vad du 

ska undersöka! 

Ska du ha ren fakta kan NE vara bra. 

Ska du undersöka vad en grupp människor tycker kan ett 

diskussionsforum vara bra.

FrasSOkning
Vem var Christopher Columbus? - söker på varje enskilt ord och du får många onödiga träffar.

”Vem var Christopher Columbus?” - söker på hela frasen och du får färre och mer specifika träffar. 

OBS var noga med stavningen!

Var KAllkritisk medan du SOker
Fundera på källkritikens 3 V : Vem? Vad? Varför? 

Lär dig ramsan Vem säger Vad i Vilket syfte?

GA till KAllan
Se till att det verkligen är i källan

du tittar. Tex är Google inte en källa 

även om det kan se ut så när du söker.

Klicka in på länkar och läs hela texten

även om en kortfattad information syns

på till exempel Googles sökträfflista.
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Anpassa dina ordval till den sortens webbsida 
du kan TAnkas hitta informationen PA 
Till exempel används ordet huvudvärk oftare än "ont i huvudet" på medicinska webbsidor. 


