
Å søke etter informasjon på internett.

 Mål for timen:

 Jeg vet hvordan jeg kan søke på smarte måter - for å finne 
informasjonen jeg er ute etter. 

 https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/WbWG8K/manipulerte-

bilder-av-greta-thunberg-forteller-meg-hvorfor-vi-trenger-saanne-

som-henne-ina-tullut
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Før du begynner å søke etter informasjon

Du må vite hva du skal søke etter

1. Hvordan dyret lever?

2. Hva dyret spiser?

3. Hvor mange barn dyret får?

4. ….

5. ….

• Du må ha valgt hvilket dyr du skal finne ut mer om

• Hva kan du om dette dyret fra før?

• Hva ønsker du å finne ut om dyret du har valgt?
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Hvor skal jeg søke etter informasjon?

 Webøk - Jappas bibliotek

 Websøk - Grimstad bibliotek

Hva kan du finne her?

1. Fagbøker

2. Tidsskrifter

3. Film/dvd

Øv deg på å bruke tittelsøk, frisøk eller emnesøk
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websøk

 Bøkene på skolebiblioteket er samlet i en katalog på internett. 
Der kan du finne alle bøkene som skolebiblioteket har. 

 Slik søker du i Websøk:
Søk på tittel, f.eks «Liv i universet» 
Søk på forfatter f.eks Eirik Newth

Søk etter emne, f.eks «universet» 
Bruk fritekst, f.eks en bok du ikke husker hele tittelen på.

Treffliste

Her kan du se: forfatter, tittel, om boka er utlånt, og hvilken hylle 
den er plassert på.
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Å søke på Google

URL = nettadressen

 Viser hvor mange treff du får

 Hvem som har laget nettsiden/informasjonen 
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Søk smart            få færre treff

 Søkeord = stikkord

 Kombinere ord (mellomrom mellom ordene)

 + rett foran et ord betyr at det ordet må være med i treffene du får

 - rett foran et ord betyr at det orden ikke skal være med i treffene 

du får.
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Å lese en URL (URL=en adresse)

 .com = forkortelse for kommersiell, nettside for bedrift eller butikk (vær kritisk).

 .org = forkortelse for organisasjon

 .gov = forkortelse for regjering

 Landskoder:
.no, .se, .dk, .uk

 http://  =
https:// = denne er sikrest (s=secure)

 Grønn hengelås = siden er ordentlig sikret
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Henvise til kilder du har brukt

 Du må spare på kildene du bruker

 De skal du ha med til slutt i oppgaven din.

Hvordan spare på de?

Legg til i favoritter, eller

skriv ned bøker og nettadresser du bruker
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