
Checklista för sökning på internet 

Att komma fram till ett bra sökresultat handlar mycket om att ställa rätt frågor och att ställa 
dem på rätt sätt. Dessutom gäller det att kunna sålla i resultatet och att ha ett kritiskt 
förhållningssätt till informationen man får fram.  

1. Fundera på vad det är du vill veta och vilken typ av information du är ute efter. Ju mer du 
vet om ett ämne, desto enklare blir det att hitta information om det. Viss förkunskap gör att 
du lättare kan definiera vilka sökord som är relevanta för ämnet.  

2. Välj ut ord eller fraser som du tror är lämpliga. 

3. Söker du aktuell information kan du använda en sökmotor, exempelvis Google. Du kan 
också gå direkt till webbplatsen för en tidning eller nyhetsbyrå. 

4. Är du ute efter information inom ett speciellt område kan du välja att gå direkt till en 
webbplats som erbjuder det. 

5. Ett annat sätt är att vända sig till olika sociala forum med en fråga. Många utnyttjar till 
exempel Twitter eller Facebook för att få initierade svar. Det finns också särskilda 
sökmotorer för sociala medier, som samtidigt söker igenom en eller flera tjänster. Flera av 
dem söker i realtid, vilket innebär att uppdateringar från sociala medier dyker upp i 
sökträfflistan direkt efter att de har publicerats. Läs mer på Skolverkets Kolla källan om 
sökmotorer för sociala medier. 

6. Om du får för många träffar kan du behöva begränsa din sökning. Det kan till exempel 
göras genom att skriva flera sökord, använda ett minustecken framför sökord som absolut 
inte får finnas med. Du kan även begränsa sökningen till enbart en webbplats genom att 
skriva till exempel medie- och informationskunnighet site:statensmedierad.se 

7. Det är ovanligt att man får för få träffar men har du använt ett mycket ovanligt sökord kan 
du behöva utvidga sökningen. Prova då att byta ut sökordet till en bredare term, undvik att 
skriva ord eller fraser inom citationstecken och använd färre sökord. 

8. Var källkritisk och tro inte på allt du ser och hör. Glöm inte att kontrollera att de 
webbplatser som du hittar verkar trovärdiga och pålitliga. Ta reda på vem som står bakom 
informationen du har hittat och vilket syfte som finns med webbplatsen. Oavsett vilken 
webbplats du besöker så skall du alltid ställa frågan: Vem säger vad till vem och i vilket syfte? 
Läs mer om källkritik här. 

Läs mer om medie- och informationskunnighet på www.statensmedierad.se/mik  
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