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Tips til søgning i



Overblik
• Hvor søger Google (ikke)?

• Hvordan ranker Google resultater af din søgning

• 11 tips til søgninger
o Google samlinger (Google scholar)
o Google indstillinger (Avanceret søgning)
o Google værktøjer (tidsinterval)
o Udnyt faktaboks
o Præciser med define:
o Præciser med site:
o Præciser med intext:
o Udvid med OR
o Præciser med filetype: 
o Brug anførselstegn ved sammensatte ord
o Udeluk ord med minutegn

• Opsamling

• Links til mere information om Google søgninger

02/07/2018 2



Hvor søger Google (ikke)?
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Surface web,   her søger Google

Deep web 

Dark web

Her søger Google 
ikke



Hvad finder du IKKE i Google?
The deep web
• Bibliotekskataloger f.eks indhold fra REX og bibliotek.dk

• Dynamiske sider: f.eks. indhold fra databaser som Web of Science, 
InfoMedia osv. 

• Data bag firewalls, intranet, passwordbeskyttede data osv.

The dark web 
Anonymt hostede websider og tjenester, hvor man kan handle i fuld 
anonymitet. 
• Kan kun tilgåes fra bestemte programmer eller browsere som TOR, 

der slører din ipadresse ved forskellige former for kryptering
• Kan kun findes, hvis man ved, hvad man leder efter og kender vejen
• Bruges både til det gode og det onde (privatlivets fred / minus 

overvågning f.eks. det arabiske forår, narko- og våbensalg, 
børnepornografi, hacking)
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Hvordan rangerer Google søgeresultater

Resultater

• Samme søgning på forskellige computere/tablets vil give forskellige resultater

• Resultater afhænger af mange faktorer som din sprogindstillinger, hvilken version af 
Google du bruger, om du er logget på eller ej, pagerank osv. 

• Rankeringen af resultater er IKKE et udtryk for troværdighed, kvalitetskontrol eller bedst 
mulige valg.

• Google bruger algoritmer til at ”matche” resultatet med: flere hundreder faktorer som:
 Site, region, sprog, hvad du tidligere har søgt
 Om du er logget på eller ej
 Pagerank
 Antal søgeord på siden
 Om søgeordet optræder i Urlen
 Om ordene optræder sammen, hvis flere søgeord
 Synonymer (hvis du søger på ordet killing kan ordet kat også forekomme i 

søgeresultatet med mindre du vælger ordret i værktøjslinjen)
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Tip 1 Afgræns til en af Googles samlinger: 
Google Scholar
• News (den amerikanske Google)

• Images

• Videos

• Scholar (den amerikanske inklusiv lovstof) https://scholar.google.dk/

• Patents

• Books

• Finance

• Flights

• Public Data

• …...

I søgefeltet indtast google + samling fx [google patents] [google books], link til 
samlingen vil altid vises som noget af det første.
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Google Scholar https://scholar.google.dk
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Google Scholar søgning
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Google Scholar Sorter på dato
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Det næste slide 
viser hvad du gør
for at få links og
adgang til
betalingsartikler
via dit bibliotek
KB/KUB 



1. Sørg for at have valgt KUB/KB i Google Scholars indstillinger

2. Sørg for at være logget på bibliotekssystemet REX: 
https://rex.kb.dk medmindre du befinder dig på universitetet

Sådan får du adgang til licensbelagte artikler i
Google Scholar
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Klar til Google Scholar

02/07/2018 11



Tip 2 Google indstillinger (avanceret søgning)
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Google Avanceret søgning
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Resultater fra avanceret søgning
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Tip 3 Google værktøjer
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Tip 4: faktaboks
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Tip 5: Afgræns med define:
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define:[ord]
(OBS! ikke mellemrum
mellem kolon og ord!



Tip 6: Afgræns med site:
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site:[kilde]
Eksempler:
site:fao.org
site:.gov

.org=organisation

.gov=governmental, kun 
amerikanske myndigheders
hjemmesider
.edu=educational
.mil=military
.int=internationalt
.ac.uk=acadmic united kingdom



Tip 7 og 8: Afgræns med: intext: (og udvid med OR)
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OR bruges ved søgning på
synonymer eller beslægtede
ord. Så ved søgning Denmark 
OR danmark vil mindst et af
ordene fremgå af resultatet.



Tip 9 og 10: Afgræns med: filetype og anførselstegn
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filetype:[dokumenttype]
Eksempler på filtyper:
pdf
swf (flash)
kml (Google earth)
xls (excel)
docx
pptx
csv (store datasæt)

Anførselstegn bruges til at søge
på sammensatte begreber. Der 
søges ordret på det der er I 
anførselstegn. 



Tip 11: Afgræns til billeder, brug minustegn til at udelukke
ord med og brug værktøjslinjen
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Opsamling

• Google søger i enorme mængder af information, men  kun ca. 5% af al 
den information, der ligger på nettet

• Googles resultater afhænger af mange faktorer f.eks. Sprog, område, 
hvad du tidligere har søgt, om du er logget på Google, pagerank osv.

• Ranking er ikke et udtryk for troværdighed eller kvalitet men mere et 
udtryk for, hvad Googles algoritmer har regnet sig frem til er vigtigt for 
dig. 

• Præciser og filtrer dine søgninger med operatorer/søgeudtryk, 
indstillinger og værktøjer

• Brug Google scholar: https://scholar.google.dk fremfor Google til
indledende søgning efter akademiske publikationer. 
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Guides til Google

• Google hjælp inklusiv søgefunktioner
https://support.google.com/websearch#topic=3378866

• Filtrer og præcier dine resultater – del af Googles hjælp
https://support.google.com/websearch#topic=3081620

• Google Powersearch, kursus I brug af Google, Daniel Russell, Google
https://coursebuilder.withgoogle.com/sample/course?use_last_location=true

• Google guide, Københavns Kommunes Biblioteker
https://bibliotek.kk.dk/node/2390
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Sjove ting du kan gøre med Google

• http://www.thefactspeak.com/google-trick-search-askew-google-
content/

• Skriv "ASKEW" i Google search og se hvad der sker

• http://www.revealingthestuffs.com/top-8-funniest-google-keyword-
tricks-that-you-may-not-know/

• http://www.makeuseof.com/tag/7-quick-casual-google-search-games/

02/07/2018 24


