Udforsk et emne på internettet.
Hvis du søger efter oplysninger om bestemte emner, kan
internettet være til stor hjælp. Hvis du f.eks. vil søge efter
detaljerede oplysninger om f.eks. vulkaner, er internettet ideelt.
Der er masser af oplysninger at finde om vulkaner i form af tekst
og billeder, men også aktuel information om hvilke der stadig er
aktive. Det er endda muligt at se på livebilleder (webkamara) fra
vulkanudbrud.
I denne lektion får du tips og oplysninger om, hvordan du effektivt kan søge efter og finde masser
af oplysninger om vulkaner på internettet. Samme teknik kan du derefter bruge til at søge efter et
hvilket som helst andet emne.
1) Åbn internettet og gå til www.google.dk
2) Skriv i søgefeltet f.eks. vulkaner og tryk på søgning

Dit søgeresultat vil være 186.000 siden med vulkaner

Prøv i stedet at begræns din søgning til f.eks. sider på dansk eller sider fra danmark. Prøv at skriv
aktive vulkaner og resultatet vil blive reduceret til 12.600

Udforsk websteder om vulkaner
Måske er det første websted, du vælger, helt perfekt. Men når du alligevel er online, er det altid
spændende at prøve nogle flere. Så behøver du end ikke at gå tilbage til søgemaskinen. Prøv i
stedet at klikke dig frem via spændende links.
1) Nogle steder viser links til andre gode websteder om samme emne. Gå f.eks. ind på
www.faglinks.dk og skriv ”vulkan” i søgefeltet til højre og klik på søg. Nu vises en side med links.

2) Vælg et link, du syntes, ser interessant ud og klik på det for at gå til tilhørende websted. Hvis et
websted har interessante billeder eller andre oplysninger, kan du oprette en genvej under
”favoritter” inden du går videre. Gå så enten via de oprindelige links eller via nye, som du finder på
webstedet.
3) Når du har besøgt et antal steder, går du tilbage til det, du fandt mest brugbar. Brug genvejen
under ”favoritter” eller klik flere gange på returknappen i din webbrowser. Nu kan du fordybe dig i
oplysningerne på webstedet.
Arranger dine hjemmesider i mapper under foretrukne eller favoritter.
Når man har fundet en hjemmeside, som man vil kunne åbne hurtigt kan man gemme den under
foretrukne.

Man kan sortere hjemmesiderne i mapper.

Musik på Internettet
Hvis man vil finde musik på Internettet kan man gå i www.Google.com og søge på
”Music free download”
Så får man en masse hjemmesider hvor der kan hentes musik. Nogle har gratis musik, andre skal
der betales for.
Prøv at åbne nogle af siderne.
Søger man på Musik download kommer der nogle enkelte sider på dansk.

Podcast
Hvis man vil høre radioudsendelser kan man gå på DR’s hjemmeside, hvor man kan finde
udsendelser, der kan hentes som MP3-filer og afspilles på en MP3 afspiller eller direkte på
computeren,
www.dr.dk
vælg podcast.

