
 

 

 

Manual Google formulär 
 

Google formulär är en applikation i Google-sviten. Du behöver ha ett Googlekonto för att använda 
applikationen. Det finns en mängd sätt att skapa formulär och det går att bygga upp oerhört 
avancerade formulär. Här visar vi en enkel enkätundersökning 

Skapa en enkätundersökning i Google formulär. 

Logga in i din Google Drive och välj ”Nytt” och sedan ”Google Formulär” i övre vänstra hörnet. 

      

Döp formuläret 

 

Välj vilken typ av fråga du vill ha, det finns flera olika frågetyper. På en flervalsfråga kan eleven bara 
välja ett alternativ, medan hen i kryssfrågor kan markera flera alternativ. Det finns även textsvar med 
mera. 

                     

 

 



Skriv in frågan och svarsalternativen. Lägg till så många svarsalternativ du vill. Genom att sätta musen 
till vänster om ett svarsalternativ och hålla ned vänster musknapp kan du flytta alternativet upp eller 
ned och på så sätt sortera om ordningen. 

 

Illustrera frågan med en bild genom att klicka på bildsymbolen. Du kan välja bilder från din Drive eller 
hämta upp bilder från datorn. 

    

Det går även att lägga till bilder vid svarsalternativen. 

 

Nu ser frågan ut så här. 

 

 



Lägg till flera frågor genom att klicka på plustecknet och sedan upprepa ovanstående. Även 
ordningen på frågorna kan sorteras om genom att ta tag i punkterna i ovankant. 

   

Förhandsgranska och prova ditt formulär genom att klicka på ögat i övre högra hörnet.  

 

Det färdiga formuläret ser ut så här. Du kan nu testa att besvara frågorna och skicka in svaret 

 

De inskickade svaren ser du i överkanten på sidan där du lägger in och redigerar frågorna. 

 

 

 

 

 



 

Nu är det dags att skicka formuläret till eleverna. 

 

Det finns flera alternativ för att skicka ut det. Till exempel via mail eller genom att ta länken och 
klistra in den i ett dokument på elevens enhet med mera.  

 

 

Det här var en grundläggande genomgång av Google formulär. Du kan även lägga till film- och 
ljudklipp. Jobba med färgerna och utseendet på frågorna, skapa självrättande quiz och mycket mer. 
Vill du veta mer om Google formulär, klicka här: 
https://support.google.com/docs/answer/6281888?hl=sv&ref_topic=6063584 
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