
GOOGLE

Vores allerbedste bibliotekar-hacks!



HER FÅR DU VORES 
ALLERBEDSTE HACKS TIL AT 
FINDE LIGE PRÆCIS DET DU 

ØNSKER PÅ GOOGLE :

EMNER

Ord & Google – Sprogvalg - Lande  - 5 stærke koder



ORD

Google søger automatisk på ord, 

der ligner det du har skrevet … og 

så alligevel ikke altid.

TÆNK SELV: find relevante

synonymer (fra fagtekster og 

søgeresultater) & søg også på dem

Psst! Se vores video om hvordan 

du strukturerer dine ORD

youtu.be/UHT0siJsSIQ 

https://youtu.be/UHT0siJsSIQ


HVAD ER RELEVANTE ORD?
Ord er relevante hvis de (næsten) dækker samme emne. 

Ex: smartphones, mobiltelefoner, mobile enheder



ANDRE GODE ORD 1

Det er også brugbart at kombinere ens emneord med begreber, 

der beskriver hvor du gerne vil hen med din søgning:

‘Jeg vil gerne finde en markedsrapport for mit produkt’ ~

Kombinér dit/dine emneord med alternative ord for markedsrapport:

* rapport – analyse – udvikling – undersøgelse *



ANDRE GODE ORD 2

‘Jeg vil gerne finde tekster, der beskriver kundernes forhold til mit produkt’ ~

Kombinér dit/dine emneord med ord, der kan beskrive ‘kundernes forhold’:

* Kundeadfærd – forbrugeradfærd – købsadfærd - adfærd – vaner *



SPROG

Leder du efter tekster om (forbruger)adfærd, 

(branche)nyheder, information om eller fra et 

andet land, så er det ikke nok bare at 

oversætte dine søgeord til engelsk.

Artikler, nyheder, rapporter målrettet tyskere er 

skrevet på tysk!

OVERSÆT søgeord og resultater.



LAND 1

Tysk tales i mange lande, men 

Google kan afgrænse søgningen til

websider der kommer fra ét land:

• Gå til ‘Indstillinger’ > ‘Avanceret

søgning’

• Vælg landet i ‘Område’-menuen



LAND 2

Hvis du skal finde ud af hvilke brands/produkter der sælges

i et bestemt land, er det ikke nok at afgrænse til området i 

avanceret søgning. 

Du skal simpelthen lade som om du ER i landet så du får

shopping-forslag og reklamer fra landet (som du gør hvis du 

søger på et product i din almindelige ‘danske’ Google):

• Gå til ‘Indstillinger’ > ‘Søgeindstillinger’

• Vælg landet i ‘Områdeindstillinger’

• Søg!

• Husk at skifte tilbage når du er færdig 😉



5 STÆRKE KODER
SÆT SYNONYMER I PARENTESER, ADSKILT AF OR

Så slipper du for at lave mange søgninger med alle mulige varianter 

af dit emneord. Men sørg for at ordene er synonymer – og relevante!



5 STÆRKE KODER
SØG EFTER FRASER VED AT SÆTTE ANFØRSELSTEGN OM ORDENE

Også godt til bogtitler, navne og sangtekster!



5 STÆRKE KODER
BRUG SITE: TIL AT SØGE I SPECIFIKKE SIDER

Bruges bl.a. hvis en hjemmeside har en HÅBLØS søgemaskine – eller til at finde en organisations ‘skjulte’ rapporter 



5 STÆRKE KODER
AFGRÆNS RESULTATERNES
ALDER I ’VÆRKTØJS’-MENUEN



5 STÆRKE KODER
SØG EFTER SPECIFIKKE FILT YPER 
VED HJÆLP AF FILET YPE:

Fordi rapporter kan lægges op som pdf eller pptx, 

statistik og data som excel!



FLERE STÆRKE KODER

Der findes mange, mange flere ‘koder’ til at afgrænse, forfine 

eller på anden måde forbedre din Google-søgning!

Søg fx på ”google search operators”, afgræns tiden til seneste 

år (Google ændrer løbende udvalg & virkning af operatorer), og 

du vil finde masser af tips. 

Søgeoperatorer er også vigtig viden for SEO*-interesserede!

* SEO = search engine optimization



KOMBINÉR DINE EMNER
(SIDST MEN IKKE MINDST)

Din søgestreng (inputtet i 

søgefeltet) skal selvfølgelig 

afspejle alle de aspekter, dit 

spørgsmål har. 

Ellers får du ikke det 

forventede resutat! 



FÅ HJÆLP PÅ 
BIBLIOTEKET

bibliotek@eaaa.dk

7228 6040

Mød os på biblioteket 
mandag-torsdag 8-16, fredag 8-14

Eller mød os på Zoom/Teams – efter aftale

Billeder: Skærmprints fra Google, numre fra Pixabay/ OpenClipart-Vectors & ikoner fra powerpoint

mailto:bibliotek@eaaa.dk

