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Google-sökning
Internet adressen till Googles söktjänst är google.fi.

Enkel sökning
Oavsett vad man söker kan man börja med en 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 sidor som innehåller alla
inskrivna sökord. För att begränsa sökningen skriver man in flera ord. Google sökningar är inte känsliga
för stora eller små bokstäver. Alla bokstäver tolkas som gemener. Sökningar på t. ex. ordet ”google”,
”GOOGLE” och ”GoOgLe” kommer därför att ge samma resultat.
Exempel på enkel sökning: Recept på äppelpaj. Man kan lägga till några beskrivande ord om det behövs.
Om man söker efter en plats eller en produkt inom ett visst område lägger man bara till området t. ex.
bageri Raseborg.
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Man väljer lämpligen ord som man tror att finns på sidan man söker efter. Skriv t. ex. huvudvärk i stället
för ”jag har ont i huvudet”, eftersom det är huvudvärk det skulle stå på en medicinsk webbplats.
Googles stavningskontroll använder automatiskt den vanligaste stavningen av ett ord, oavsett om man
har stavat rätt eller inte. Om man har stavat fel kommer följande text högst upp i sökresultatet: Menade
du:xxx. Google har då rättat felskrivningen.
I många fall kan Google göra sökjobbet och visa svaret på frågan direkt 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 t. ex. väder Rovaniemi om man vill veta vad det är för väder på en
viss plats.
Beräkningar. Om man skriver ett matematiskt uttryck som t. ex. 3*9123 kommer svaret 27 369
att dyka upp. Google kan även lösa komplexa ekvationer.
Enhetsomvandlingar. Om man skriver 3 dollar i euro får man följande svar
3 US-dollar = 2,54370941 euro
Snabbfakta. Om man söker efter namnet p en kändis, plats, film eller ett musikstycke så får man
den viktigaste informationen samlad i en faktaruta.

Frassökning
Med Google kan man söka efter fraser genom att lägga till citationstecken. Ord mellan två
citationstecken (”så här”) kommer att stå tillsammans i alla hittade dokument. Frassökningar är
användbara när man söker efter berömda utlåtanden eller specifika namn.
Källa: Gunilla Brattberg, Äldre och Internet
Tips
Sökning på svenska ger ofta svar (länkar) som går till webbplatser i Sverige. När resultaten visas kan du
göra så här

Nu visas resultaten enbart från webbplatser som finns i Finland – texten på sidorna är nog på svenska för
att sökordet var ett svenskt ord. Du kan också begränsa sökningen till en viss tidsperiod eller språk.
Om ovanstående inte fungerar skriv site:fi i sökfältet. Söktermen i sin helhet äppelpaj site:fi
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Biografer
Prova med Bio forum Ekenäs

Prova också t ex med Gigantti Ekenäs (eller
något motsvarande)

Google producerar inte innehållet – Google samlar, sorterar och visar länklistor – och nuförtiden också
sammandrag på resultatsidan.
Effektivera din sökning

Du söker en artikel som den tammerforsiske Aamulehti har gjort på din kompis Anna Järvinen. I
sökresultaten finns ändå bara artiklar om musikern Anna Järvinen. Hur kan du specificera sökningen?
”Anna Järvinen” site:aamulehti.fi -musiker
Citattecken ("") kring söktermen ger en sökning där orden är i exakt samma följd. site:aamulehti.fi söker material
enbart från Aamulehtis webbsidor och -musiker (minus musiker) lämnar bort just det ordet ur sökningen.
Testa sökning med följande: äppelpaj site:fi -socker

Exempel från Yle Vetamix, Digiträning
Google som företag
på finska Yle.fi https://yle.fi/uutiset/3-9693133
på svenska https://svenska.yle.fi/artikel/2017/06/28/rekordboter-till-jatten-google-6-fakta-visar-hurstort-foretaget-ar

