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Konsten att googla 
 

Sökning på internet sker med en så kallad sökmotor. Det finns många sådana. Google är den vanligaste. I 

Googles sökruta skriver man det man söker svar på. Det går numera att skriva sökord även i adressfältet i 

de flesta webbläsare. Man kan skriva ett enstaka ord, en hel mening eller en speciell fras. Det går även att 

söka på bilder. Att söka på nätet kallas googla.  

Enkel sökning 
Skriv in några beskrivande ord i sökrutan och tryck på Enter-tangenten (eller klicka på Googles sök-knapp 

som ser ut som ett förstoringsglas). Då kommer en lista med sökresultat fram. Google returnerar endast de 

webbsidor som innehåller alla inskrivna sökord. Man behöver inte inkludera "och" mellan orden. För att 

begränsa sökningen skriver man in flera ord. Google-sökningar är inte känsliga för stora eller små 

bokstäver.  

Exempel på en enkel sökning: Var är närmaste flygplats? Man kan lägga till några beskrivande ord om det 

behövs. Om man söker efter en plats eller produkt inom ett visst område lägger man bara till området, 

t.ex. bageri stockholm. I många fall kan Google göra sökjobbet och visa svaret på frågan direkt i 

sökresultatet.  

• Väder: Om man söker efter väder visas vädret där man befinner sig, eller vädret i en viss stad om 

man lägger till ett ortsnamn, till exempel väder Stockholm om man vill veta var det är för väder på 

en viss plats. 

• Ordbok: Om man skriver definiera framför vilket som helst ord så visas en definition på ordet.  

• Beräkningar: Om man skriver ett matematiskt uttryck som t.ex. 3*9123 kommer svaret 27369 upp. 

Google kan också lösa komplexa ekvationer. 

• Enhetsomvandlingar: Om man skriver 3 dollar i euro får man följande svar: 3 US-dollar = 2,39540083 

euro 

• Snabbfakta: Om man söker efter namnet på en kändis, plats, film eller ett musikstycke så får man 

den viktigaste informationen samlad i en faktaruta.  

• Översättning: Om man skriver t.ex. Sommarsemester på engelska i sökrutan så kommer följande 

besked upp: 

 

Frassökning 
Med Google kan du söka efter fraser genom att lägga till citationstecken. Ord mellan två citationstecken 

("så här") kommer att stå tillsammans i alla hittade dokument. Frassökningar med citationstecken är 

användbara när man söker efter berömda uttalanden eller specifika namn. Du kan t.ex. testa genom att 

söka på ditt eget namn inom citationstecken. 

Här kan du välja vilket språk som helst. 
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Röstsökning 

Om man har svårt att skriva kan man klicka på mikrofonen ( ) i Google-appen eller i sökrutan i Google 

Chrome om man vill tala in sin sökning.  

Förfinad sökning 
Utesluta ord från sökningar – Skriv - före ord som inte ska vara med. Exempel: jaguar hur snabb -bil 
 
Söka efter exakta matchningar – Sätt ordet eller frasen inom citattecken. Exempel: "högsta byggnaden". 
 
Söka med jokertecken efter okända ord – Skriv * där något ska in i ordet eller frasen. Exempel "världens 
största *". 
 
Kombinera sökningar – Skriv OR mellan söktermerna. Exempel:  maraton OR lopp. 
 
Söka på en viss webbplats: Skriv site: före webbplatsen eller domänen. Exempel: site:youtube.com  
 
Få mer information om en webbplats: Skriv info: före webbadressen. 
 

Sök efter en matchande bild: www.images.google.com. 

 

Använda sökverktyg för att förfina sökresultatet. Här kan man ange plats, färg, storlek, datum m.m. 

 

Avancerad sökning: https://www.google.com/advanced_search (hittas under Inställningar på Google.com). 

https://www.youtube.com/watch?v=1ICttJvTaSA 

https://svenska.yle.fi/artikel/2016/06/20/digitraning-6-fem-tips-battre-sokningar-pa-google 
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