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Navigationsseddel:
Gå på internettet
Fase

Forklaring

Åbn internettet

Klik på modulet Internet (Win8)
eller dobbeltklik på
internetikonet på skrivebordet
(Win7) for at gå på internettet.

Skriv adressen

Klik med musen i adressefeltet.
Et klik og feltet bliver blåt. Du
kan nu skrive med der samme –
eller dobbeltklik og brug
Backspace-tasten på tastaturet til
at rydde feltet.
Skriv adressen i adressefeltet. Alle
hjemmeside-adresser begynder
med www. (det betyder World
Wide Web).

Vis
hjemmesiden

Når du er færdig med at skrive
adressen, skal du klikke med
musen på Search ved siden af
adressefeltet eller bruge Entertasten på tastaturet.

Find
oplysninger

Nu får du vist forsiden på den
ønskede hjemmeside.
En hjemmeside er oftest bygget
op med mange sider, hvor man
kan finde flere oplysninger end
dem på forsiden.

Klik på link

Når man fører musen hen over et
link, skifter pilen til en hånd. Det
er en betingelse, at man rammer
linket rigtigt, for at pilen bliver til
en hånd.
Et link fører dig videre til hjemmesidens øvrige sider og kan
f.eks. vise et foto eller en
markeret tekst.

Navigation/tast
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Manøvrering
på siden

For at læse alt, hvad der står på
siden, kan man komme ud for
at skulle bruge rulle-panelet.
Brug musen for at trække i
panelet for at komme længere
ned på siden.
Du kan nu finde de oplysninger, du har brug for.

Manøvrering
mellem sider

For at komme tilbage til den
side, du kom fra, kan du
benytte dig af venstrepilen
øverst i venstre hjørne.

Søgemaskiner

Har du ikke den nøjagtige
adresse på det, du vil vide
noget om, kan du benytte dig
af en søgemaskine.
Der findes adskillige søgemaskiner, men Google rammer bredest.
Indtast www.google.dk i
adressefeltet din browser.

Søg

Skriv det ord/emne du vil søge
på – eks. færdselsloven (jo
flere ord du søger med, jo mere
specifik bliver resultatet)
og klik Google-søgning.

Vurder og
vælg

Der er nu fundet ca. 145.000
resultater, hvor ordet
Færdselsloven indgår.
Sammenhold relevansen af det
du har søgt, mod de ”hits” der
er kommet. Vær opmærksom
på udbyder af hjemmesiden.
Har du tillid til udbyder?

Når du har relevansvurderet,
kan du trykke med hånden på
den overskrift, der virker mest
relevant.
På Google kan der også søges på eksempelvis
billeder, kort, og meget andet.

