
 

Google assistenten: frågor och uppmaningar 

För att ställa en fråga tryck på hemknappen eller säg OK Google. 

Google Assistent fungerar på telefoner med: 

• Android 5.0 eller senare 

• Version 6.13 eller senare av Google-appen 

• Google Play-tjänster 

Frågor du kan ställa till Google assistenten 

Samtal  

• Ring upp Kalle 

• Ring videosamtal till Erik 

• Ring 018-611 66 77 

• Vilket är telefonnumret till Infoteket om funktionshinder i Uppsala? 

• Ring pappa med högtalartelefonen  

• Ring ett samtal 

• Ring ett videosamtal till Johan med WhatsApp 

Glöm inte bort att personerna du vill ringa till måste finns i din kontaktbok. 

Meddelanden 

• Skicka ett meddelande 

• Skicka ett sms till Tove 

• Skicka ett röstmeddelande till Karl 

• Säg till Anna att jag är på väg 

• SMS:a Karl 

Glöm inte bort att personerna du vill skicka meddelanden till måste finns i din 

kontaktbok. 

Mejl 

• Skicka ett mejl 

• Skicka ett mejl till Rut 

Planera 

• Vad är mitt nästa möte? 

• Vad har jag på mitt schema idag? 

• Vart är mitt första möte idag? 

• Boka tid för att gå till vårdcentralen på fredag klockan 9.00 

• Jag vill boka in en träff i morgon med Anna 



 

Tid 

• Sätt en timer på 30 minuter 

• Starta en timer 

• Ställ in ett alarm för att gå ut med soporna 

• Ställ in ett alarm för vardagar klockan 6.00 

• Ställ in ett alarm om 20 minuter 

• Ställ in ett larm 

• Ställ in ett alarm klockan 09.00 

• Vad är klockan i New York? 

Påminnelser 

• Påminn mig att köpa biljetter i morgon klockan 17.00 

• Kom ihåg att ringa mamma om en timme 

• Skapa en påminnelse 

• Påminn mig att gå ut med soporna 

Inköpslista 

• Lägg till choklad på min inköpslista 

• Vad står det på min inköpslista? 

• Lägg till pennor och blyertspennor på min inköpslista 

Uträkningar 

• Vad är 5 gånger 26? 

• Vad är 333 - 15+235 

• Vad är 20% av 649? 

• Vad är roten ur 229? 

Översättningar 

• Översätt ”Trevligt att träffas” till tyska 

• Hur säger man ”Bil” på arabiska? 

• Hur uttalar man ”Bil” på tyska? 

• ”God morgon” på spanska 

Foto 

• Visa mina fotografier av landskap 

• Visa mig mina foton 

Nyheter 

• Läs upp nyheterna 

• Vad är de senaste nyheterna? 

• Visa affärsnyheter 

• Sportnyheter 



 

Sök med Google 

• Vad är klockan i San Diego? 

• Hur många avsnitt har Game of Thrones? 

• Hur lång är Passengers? 

• Hur lång är Beyoncé? 

• Vem är Marie Curie? 

• Vem uppfann penicillin? 

• Hur hög är Frihetsgudinnan? 

• Varför är himlen blå? 

Vägbeskrivningar 

• Visa vägen till närmaste kafé 

• Ge mig vägbeskrivningen till Johannesgatan 28 D i Uppsala. 

• Hur lång tid tar det att gå till Fyrishov? 

• Berätta snabbaste vägen till Vimmerby. 

Väder 

• Kommer det att bli kallt idag? 

• Vad blir det för väder från måndag till fredag nästa vecka? 

• Vad blir det för väder idag? 

• Kommer jag att behöva ett paraply på måndag? 

• Vad är det för väder i Paris? 

• Hur många grader är det? 

Företagstjänster 

Arla Recept 

• Prata med Arla Recept 

• Låt oss laga mat med Arla Recept 

• Laga mat med Arla Recept 

• Töm kylskåpet med Arla Recept 

Spotify 

• Spela lite musik 

• Spela 'Känn ingen sorg för mig Göteborg' av Håkan Hellström 

• Spela Lady Gaga 

• Spela New Music Friday Sweden 

Aftonbladet 

• Be Aftonbladet om senaste nytt 

• Be Aftonbladet om daglig podcast 

• Prata med Aftonbladet 



 

Sverige Radio 

• Prata med Sveriges Radio 

• Fråga Sveriges Radio om nyheter 

• Fråga Sveriges Radio om P1 

• Fråga Sveriges Radio om vädret 

• Fråga Sveriges Radio om Sommar med Zara Larsson 
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