
Google, Google kontot och Google Appar

• Google startades 1998 och var då en så kallad sökmotor vilket betyder 
att man med genom att skriva in sökord eller meningar kan söka 
igenom mångmiljontals med dokument som finns lagrade på nätet. 
Namnet kommer från ordet googol som är ett tal som består av en 
etta (1) och 100 nollor (0). Inkomsterna kommer bland annat från 
annonsering, molntjänster, och licenser för Android operativsystemet. 
Antalet anställda är ca 90000.



www.google.com på datorn

Om man har skrivit in adressen www.google.com i adressfältet och tryckt på kvadraten med 
punkter får man en meny som innehåller Googles Appar



Google på telefon eller pekplatta

På telefonen finns en symbol (ikon) under vilken det står Google. 
Genom att klicka på den blir följande ikoner synliga. 



Google kontot

• För att använda google för sökning av uppgifter behöver man inget 
konto, men för att använda Gmail, Google drive och Google foto 
måste man ha ett konto. Användarnamnet är då e-postadressen som 
vanligen är en gmail adress.

• För att skapa ett konto måste man ange önskad e-postadress, namn, 
telefonnummer, födelsetid och kön. Telefonnumret är mycket viktigt 
för  med hjälp av det kan man återställa sitt lösenord om man glömt 
det. 



Google appar

Googles appar ser vi på bilden till höger.  För att använda 
de här Apparna behöver man ett Konto
1. Gmail
2. Kontakter
3. Drive
4. Foton
5. Kalender
6. Google Konto
Följande appar använder kontot om man är inloggad på 
kontot
1. Maps
2. Youtube



Logga in på Google kontot

På pekplattan och telefonen är man alltid inloggad. När man skall 
använda någon av apparna på datorn som kräver konto måste 
man logga in. Inloggningen ser ut enligt bilderna nedan.



Gmail

• Läs och skicka e-post med Gmail.När man i googles startruta öppnat 
apparna ser man symbolen för gmail och texten Gmail. Välj någon av 
dessa. Det går även att skriva in mail.google.com i adressfältet eller 
senare skapa en genväg på skrivbordet.





Använda Gmail

• Användningen av Gmail sker vi Webläsaren( Firefox,Chrome, eller 
annan. Det är också möjligt att använda gmail för andra e-post 
leverantörer. Då går man in på inställningar och fliken konton och 
import. I telefonen eller pekplattan använder man appen Gmail





Google drive

• Google drive är en tjänst där du kan lagra dokument. Du har gratis 
tillgång till 15 gb kapacitet. Ett sätt att använda sig av Google drive är 
att säkerhetskopiera dokument. Ett annat sätt är att för att dela 
dokument med andra t.ex inom familjen eller i en förening. Från en 
android enhet görs säkerhetskopior till google drive i en egen map för 
varje enhet. Även WhatsUp meddelande säkerhetskopieras till google
drive





Ladda upp dokument till Google drive

Genom att klicka på Nytt i rutan på föregående bild kan 
man skapa en ny Mapp,ladda upp filer eller ladda upp en 
hel map från sin dator. Dessutom kan man skapa 
dokument.



Google Foton

• Om man fotograferar med sin android-telefon har man apparna
kamera och foto. Genom att i appen Foto gå in på inställningar och 
punkten säkerhetskopiera och synkronisera väljer man att 
synkronisera sina bilder till sitt Google konto. På detta sätt kan man 
garantera att man inte förlorar några bilder. Dessutom kan man se på 
bilderna i datorn eller sin pekplatta. Dessutom kan man enkelt dela 
sina bilder med andra. Om man fotograferar med ”vanlig” kamera kan 
man också ”ladda” upp bilderna till Google foto. I så fall bör man se 
till att bilderna laddas upp i ”hög” kvalitet och inte i original 
upplösning eftersom ”hög” kvalitet inte använder sig av de 15 Gb
utrymme man har.







Kalender

Om man använder appen Kalender i 
telefonen har man kalendern också i 
datorn. Oberoende av var man gör 
anteckningar i kalendern är den synlig på 
alla ställen.



Säkerhetskopiera och synkronisera för 
windows
• Om man vill synkronisera sina dokument mellan datorn och google

drive skall man ladda ner ett program. Genom att klicka på kugghjulet 
i google drive rutan kommer man till en ruta där man kan välja att 
ladda ner programmet.





Google drive i datorn

Efter att man laddat ned programmet startat det 
och valt vad som skall synkroniseras kan det se ut 
som i bilden till höger. 
Hur gör man ? Följ länken
https://support.google.com/drive/answer/2374987
#

https://support.google.com/drive/answer/2374987


Konto och lösenord
Om man väljer appen
Google konto får man 
rutan till höger. Här kan 
man kontrollera sina 
inställningar. Genom att  
här sedan välja Logga in 
på Google kan man t.ex
ändra sitt lösenord



Hantera hur man loggar in



Googlekontot i mobilen/pekplattan

• I en android enhet söker man efter appen inställningar (kugghjul). Det 
kan finnas på litet olika ställen. När man öppnat inställningar söker 
man efter texten google inställningar. På vissa enheter finns google
inställningar i mappen med alla google appar. I vissa ser man 
dessutom Google kontot som en skild ikon. När man väl kommit åt 
kontot i android enheten finns samma uppgifter som man ser på 
datorn


