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Det er faktisk 11 år siden verbet «å go-
ogle» ble registrert første gang. Siden 
har det blitt et vanlig uttrykk i det 
norske språket. Å søke på internett er 
en hverdagslig sak for de fleste. Det 
er så hverdagslig at noen kanskje har 
oversett et og annet tips.

Det enkleste tipset er å bruke nett-
leserens adressefelt som søkefelt. 
Det er ikke nødvendig å finne fram 
googles nettside for å skrive inn søke-
ordet. Det holder å skrive det i adres-
sefeltet.

Site:
Mitt yndlingssøk er «site:». Denne 
kommandoen lar deg søke på alt på 
ett nettsted. Mange nettsteder har 
en egen søkemotor, men «site:» slår 
alle. Skriv «site:nrk.no ‘industri ener-
gi’». Da vil søkemotoren returnere alt 
på NRKs nettsider om forbundet In-
dustri Energi. 

Jeg fikk opp 6 460 treff i Google, 
men med NRKs egen søkemotor ble 
det 183 treff. Hvis en søker: «site:nrk.

no ‘industri energi’ vaskeriansatte» 
blir forholdet 101 mot 12 for NRKs 
egen søkemotor. 

Når en skriver anførselstegn i sø-
ket blir uttrykket innenfor tegnene 
betraktet som ett uttrykk. Med «in-
dustri energi» får du bare forbunds-
navnet og slipper unna alle andre in-
dustri- og energi-resultater.

Google-kalkulator
Søkefeltet er også en kalkulator. 
Skriv i søkefeltet «242*123», og du får 
vite at 243 multiplisert med 123 er 29 
766. Dette virker også på mobiltele-
fonen. I stedet for å finne fram den 
innebygde kalkulatoren kan en bru-

ke nettleseren til å regne ut det man 
måtte trenge. 

Et annet triks er Googles omregner 
(convert). Skriver du «convert 100 
feet meters», får du vite at et hun-
dre fot er 30,48 meter. Dessverre er 
den dårlig i norsk. «Convert 100 fot 
meter» gir ikke noe resultat med me-
ning.

Bing.no
Men hvis du har vært i Polen og kom-
mer hjem med 100 zloty, kan du skri-
ve «convert 100 pln nok», og få vite 
at 100-lappen egentlig er verdt 200 
kroner.

Convert-trikset virker selvfølge-
lig også på mobilen og kan ødeleg-
ge mang en god diskusjon med pre-
sise fakta. 

Det finnes flere søkemotorer, og 
selv om google er dominerende, kan 

det være behov for å prøve et søk 
med for eksempel bing.no. 
I de fleste nettleserne er det 
mulig å endre standard sø-
kemotor under menyvalget 
«innstillinger». a

Framover

Følg oss på Facebook og Twitter

Kjekt å bruke
Torgny
Hasås

torgny@
lom

edia.no
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Søketips

9. november 
25 år siden Berlinmurens 
fall. 
Catalonia gjennomfører fol-
keavstemning om uavhen-
gighet fra Spania.

11. november 
Samak arrangerer todagers 
arbeiderkongress med blant 
annet Sveriges statsminister 
Stefan Löfven og Danmarks 
Helle Thorning-Schmidt; 
Sørmarka.

12. november 
Zero-konferansen «Det 

grønne skift — veikart 2030»; 
Oslo. 
FNs klimapanel deltar på 
åpent toppmøte i Oslo; ho-
vedtema er vitenskapens be-
tydning for klima.

13. november 
LOs organisasjonskonferanse 
ser blant annet på rekrutte-
ring og fagligpolitisk arbeid; 
Sørmarka.

18. november 
To dagers konferanse «Helse 
i utvikling»; Oslo. Om priori-
tering av helsetjenester

20. november 
FNs barnekonvensjon er 25 år. 
NATOs rolle er tema på NUPI-
konferansen «NATO back in Eu-
rope»; Oslo. 
Seminar om EU-direktiv for of-
fentlig innkjøp med et miljøfo-
kus; Oslo.

Google er ikke bare en sø-
kemotor. Den kan brukes 
som kalkulator også.

19. november 
Fritt Ords monitorprosjekt 
om ytringsfriheten i Norge, 
presenterer sin hovedrap-
port på konferansen Status for 
ytringsfriheten; Oslo.


