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Søking på nett
Mennesker har i all sin tid søkt og fått informasjon og har brukt denne til å bli 
klokere. Før var det det talte ord i overleverte fortellinger eller det skrevne ord fra 
bøker. Hvem husker ikke de store oppslagsverk som Encyklopedia Britannica eller 
Store Norske leksikon. Nå er et eller to tastetrykk måten å finne informasjon på.

Annette Hannestad

Å skrive en artikkel om nettsøking må 
nødvendigvis kreve store begrensninger 
fordi dette tema er så enormt.  Men la oss 
begynne.

Når du sender inn et søk på det emnet du 
vil vite mere om gjennom din nettleser 
(Google, Edge, Bing, Firefox, Opera med 
flere) får du opp på skjermen en oversikt 
– en treffliste – som stammer fra annon-
ser, hjemmesider, en artikkel i magasiner 
eller i aviser. Herfra må du begynne å 
sortere ut det som ser mest interessant 
ut. Det første på treff listene kan være 
annonser og fine bilder på det du har søkt 
på. Disse kan du bare hoppe over. Under 
annonsene vil du finne mer informasjon 
om ditt tema. De nedenfor nevnte resulta-
ter er basert på rene Googlesøk. Resulta-
tene fra Googlesøk vil variere over tid.  
Bing (Edge) gir andre resultater, hvilket 
viser at nettleserne er forskjellige.

Det er et par regler som gjelder når du  
søker på internettet. Du må stave ordene 
riktig. Hvis du ikke gjør det, prøver din 
nettleser å tolke det du har skrevet og 
deretter vil den gi deg mange rare svar.  
Husk at du ikke behøver å tenke på store 
eller små bokstaver. Jo mere presist ditt 

søk er jo færre resultater kommer opp. 
Med resultater menes alle steder på  
nettet hvor ordet/ordene er nevnt og  
dermed gjort søkbart (indeksert).

Du ønsker å gjøre et søk på Elbil i 
et miljøperspektiv

1.  Du må starte med det overordnede 
ordet.

 a.  Elbil. Da kommer det opp  
4 370 000 resultater hvor ordet  
Elbil er nevnt også i flertall. Alt  
fra reklame fra forhandlere til  
for eksempel elbiler i et miljø-
perspektiv fra forskjellige  
organisasjoner.

2.  Når du ser hva som kommer opp på 
skjermen, kan du finpusse ditt søk,  
det vil si legge til litt mere spesifikke 
ord som dermed innsnevrer ditt søk.

 a.  Elbil Volkswagen gir 2 870 000  
resultater som kommer fra hele 
verden. Skriver du derimot Elbil 
folkevogn da får du «bare» 68 200 
resultater som kommer fra de  
landene som bruker dette ordet.  
Søket Elbil Hyundai gir 642 000 
resultater fra hele verden.

3.  Hvis du er mest interessert i Elbiler i et 
miljøperspektiv skriver du 
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 a.  Elbil og miljø. Da får du 383 000 
resultater hvor ordene elbil og 
miljø er nevnt. 

 b.  Elbil og miljø og folkevogn gir  
37 000 resultater.

Som du ser så blir resultatene færre og 
færre jo mere du presiserer ditt søk.  
Dette er måten man innsnevrer sine søk 
på nettet uavhengig av hvilken nettleser 
du bruker.

Hvorfor skjer dette? Måten nettleserne 
sortere dine søk på er å bruke noe som 
heter «boolske operatorer» - dette er tegn 
som gjør søket enklere og som de fleste 
nettlesere har programmert inn i sine 
systemer. Dette kan du også selv gjøre  
og her er en illustrasjon på hvordan de 
virker.

Boolske operatorer

OR (eller) mellom to ord søkes det på 
begge ordene. Det blir nesten som to 
separate søk slått sammen.

Et søk på Elbil eller Volkswagen gir 
3 340 000 resultater.  Her komme det opp 
alt mulig om disse to ord, men litt er om 
begge ord.

Søket Elbil eller folkevogn gir 77 500 
resultater. Det ene søket er på Elbil og det 
andre er på folkevogn og litt er om begge 
ord.

And (og) binder to forskjellige ord 
sammen. Det ser du på overflaten av de 
to sirklene.

Et søk på Elbil og miljø 65 000. Da er 
begge ord med i de resultater som 
kommer opp

NOT (-) setter du et minustegn mellom 
to ord gjør du det for å utelukke et ord. 
Da søkes det bare på det ordet som ikke 
har minus foran seg. 

Et søk på Elbil -miljø -Volkswagen gir 
4 460 000 resultater fordi da får du bare 
opp alt mulig om elbiler og ingenting om 
miljø eller merket Folkevogn.

Anførselstegn " ". Hvis en setning settes 
i anførselstegn, blir søket bare på denne 
setning.

Et søk på «elbil» gir 4 000 000 resultater 
når du bruker anførselstegn til å begrense.

Et søk på «elbil og miljø» gir 6 4600
resultater når du bruker anførselstegn 
til å begrense. Da kommer det bare opp 
resultater hvor begge ord er i samme treff.

Stjerne * kan brukes til å erstatte 
et hvilket som helst ord i en setning.
Et søk på *fant opp elbilen, da får du 
452 000 resultater som bare omhandler 
om tilblivelsen av elbiler.


