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Indledning.
Hvordan finder vi rundt i de enorme datamængder, der er tilgængelige på nettet og hvordan holder man styr på de store datamængder, der efterhånden hober sig op i enhver pc i form af dokumenter, mails, div downloads, enten det er software, man installerer eller andet?

Vi har brug for forstå noget af den orden, der er i internettets "kaos" og at kunne ordne/indexere egne mapper/undermapper/underunder osv
Vi har brug for i mailsammenhæng at kunne sortere/ordne vores mail i hensigtsmæssige kategorier, så vi altid kan finde enten det vi skal bruge, eller finde det frem, vi kan /skal slette.
Det føles selvfølgelig ikke nødvendigt med kun 4 dokumenter, eller 12, eller 49??
Jo længere man venter, jo større er det arbejde man SKAL igennem for at kunne ordne den datamængde, der kommer for hver enkelt af os.

Vi skal tidligst muligt gå i gang med at lære børn at ordne - f. eks deres mapper på serveren i mapper/undermapper.
At sætte en klasse til, i grupper, at finde noget om Bornholm (vel at mærke uden yderligere forklaring) kan sammenlignes med at bede dem gå i Lyngby Storcenter og købe noget til klassens juleafslutning.
På trods af, at ingen af os kunne finde på DET, kommer der rask væk elever på biblioteket for at finde noget om f. eks Bornholm eller Hong Kong!
Det vil være hensigtsmæssigt altid at præcisere/aftale opgavens indhold/omfang/øvrige omstændigheder.

Sådan lidt pædagogisk passé måske kunne man sige det sådan: 
at surfe er at holde frikvarter og 
at trawle(godt udtryk) er at "arbejde".

En redegørelse og begrundelse for det emne eleverne skal søge informationer om.

Eleverne skal på lejrskole på landet, og derfor benytter vi lejligheden til at indsamle deres forhåndsviden og supplere med forskellige samfundsmæssige emner og begreber, sådan at man kan sammenligne med de samfundsmæssige forhold i en københavnerforstad.
ITindholdet består i at lære eleverne de første grundbegreber/regler/fremgangsmåder, når man skal søge/finde informationer på Internettet.
For at gøre læringssituationen så "ren" som muligt, forenkler vi den til kun at omfatte beskrivelsen og dermed informationssøgningen  vha billeder. Altså et miniaturebillede af Bornholm geografisk/historisk og kulturelt.

BORNHOLMERBILLEDER

Det er godt nok ikke Jacob Holdt, men alligevel kunne man jo tage et kig..

En beskrivelse af klassen og dens IT-faglige forudsætninger.

Klassen er en almindelig 4. klasse med følgende IT-faglige forudsætninger:
I al enkelhed håndteres mail, et enkelt skriveprogram(herunder gemme på og hente fra egen mappe på skolens server) samt håndtere tilføjelse af underbiblioteker i egen mappe efter "hvordan-opskrift" og kopiere billeder fra nettet ned i en billedmappe/dokument.
Eleverne har i forbindelse med indlæringen af Skolekom også lært at bruge Skolekom via www.skolekom.dk. De har et elementært kendskab til browserens back-funktion, og ved nu at evt ny vinduer kan fjernes vha krydset. (På www.skolekom.dk er der en link til EMU, som åbner i et nyt vindue. Her har de været inde i Frikvarter og kopiere billeder med højreklik/kopier over i Write med højreklik/sæt ind).

En oversigt over de søgefaciliteter og –begreber der præsenteres for eleverne i dette undervisningsforløb.

Lycos for børn 
Bornholmindex 
Google
Kvasir 
EMU

Vi har valgt søgeværktøjer, som vi er sikre på, kan vise forskellen på en robot og et index, samt værdien af "søgeindsnævring".
 Lycos for børn, er ikke et fuldt udbygget, stort index, men vi finder det her væsentligt, at eleverne kan overskue "meningen" med et index: Egen søgning efter emne. 
Google er velegnet til at vise robotsøgning, både med indsnævring af fundne resultater, samt en enkel form for hierakisk søgning.(Se eksempel) 
Kvasir er både med robot og index, samtidig med at ordet robot indgår i visningen af søgeresultatet. 
EMU er jo skolens index! 
I forbindelse med præsentationen af www.skolekom.dk er eleverne indført i nedenstående begreber: Internet, Browser, hjemmesider, websider, webhotel, søgemaskiner, www, link, navigationspile, modem . 
Det bør vurderes i hvilket omfang disse ord eller blot funktionerne skal "støves af". Eleverne skal ikke gå til i ord, de husker tit fremgangsmåder bedre end de tilhørende begreber.

En beskrivelse af hvordan eleverne bibringes hensigtsmæssige billeder af begreber som ”søgerobot” og ”index”.

Vi kan sammenligne Internettet med et bibliotek, et storcenter osv.
Der er to redskaber, man kan bruge, når man skal finde informationer på Internettet.
Indexér lavet af mennesker og 
søgerobotter(automatiske).

Robot: Butikken med en kvik, altvidende ekspedient som hurtigt finder det, man skal bruge, fx Pokemonkort, controlleren til playstationen eller en anden bestemt ting.
Index: Når man vil se hvad der er af julegaver til lillebror, men ikke ved præcis, hvad det skal være, går man ind i et stormagasin og kigger nærmere på de enkelte afdelinger, den rigtige afdeling kan man finde på en af de store info(index)tavler. Når man har fundet den rigtige afdeling, går man hen og orienterer sig videre enten ved at gå rundt og kigge, eller spørge en ekspedient. Ekspedienten kan så opføre sig som et index - hvordan? eller måske som en robot - hvordan?

En redegørelse af hvordan undervisningsforløbet organiseres i praksis.

1. 
Samtale om at holde orden hjemme i legetøjet, i tasken, i skolens mapper(Sidefod i dokumenter).

5 grupper elever får hver til opgave at klippe en side fra 4 forskellige sektioner af en søndagsberlinger i enheder og lægge delene i en stor bunke midt på bordet.
Grupperne skifter plads og får nu den interessante opgave at ordne/samle delene til de oprindelige sider. Derefter en snak om hvad der var besværligt - at beslutte kategorier f. eks.
Så ved de lidt om håndindexering, der kan lægge det samme emne i forskellige kategorier.

2. 
Efter en samtale om Bornholm udfyldes nedenstående skema

EMNE:
A. Herunder står det,       jeg ved.
B. Det , jeg er usikker på, om jeg ved godt nok.
C. Det , jeg godt vil vide mere om.
D. Den her kasse er indeholder meget, meget mere end de tre andre til sammen,        HVAD ER DET??
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3. 
Nedskrivning af søgeord/sætninger til robotsøgning.(B)
Nedskrivning af emneord til indexsøgning.(C)


4. 
Derefter går eleverne til Pcérne to og to og henter billeder ned på dokumentet.
De udskriver, og små, smukt håndskrevne kommentarer tilføjes, så det ser pænt ud.
Arkene klæbes op på plancher, så også det ser pænt ud.
Der øves i ledsagende mundtlige kommentarer til fremlæggelse i klassen.

5. 
Plancherne forelægges klassen.
Afsluttende samtale om forløbet, herunder hvilke aha-oplevelser og besværligheder, der har været undervejs.
Disse kommentarer nedskriver læreren så, mens klassen går rundt og beundrer hinandens plancher.
Så er der sikkert stof til udgangspunkt for næste lektion i søgning på internettet.

Eksempler på søgeopgaver til eleverne(med huskeliste til læreren til brug ved instruktionen)

Finde noget om Bornholms geografi, erhverv, kultur, Hammershus, Sol over Gudhjem, granit, Brændesgårdshaven, Løvehovederne, Gudhjem, Almindingen, Dueodde   

Gør sådan: Diskuter emnet - hvad er det I gerne vil finde? Noter søgeord og begreber og orden dem i naturlig orden.
Hvad vil det sige? Jo, dem I vil bruge først, skal stå først på listen.
Begynd med at skrive præcis, hvad du vil finde, på så kort form som muligt.

F. eks.:
	Billeder fra Hammershus

Billeder af bornholmsk granit
Bornholms ungdom (præcisering fx forlystelser)
Bornholms erhverv

noter derefter "reservesøgeord"

F. eks.:
1.a Bornholm 
1.b Bornholm historie 
1.c Bornholm historie Hammershus 
1.d Bornholm historie Hammershus foto

Vælg i forvejen de søgemaskiner, du vil bruge:
Hvis du vil finde noget helt bestemt fx Hammershus(som jo kun findes på Bornholm - næsten som et egenavn) brug en robot (Google -Kvasirs robotfunktion)

Søgeresultater:	<Tilbage>
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Kvasir
90+
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Eksempel på hierakiske søgeord : 
Geografi, Danmark, Bornholm, granit, smykker; Handel, underholdning, legetøj, playstation, Sony, controller.





En liste over gode råd til eleverne,
når de

får for mange resultater i emnesøgningen
indsnævring:legetøj/playstation/sony;
i Google sæt flere (+)ord til i søgerillen.

ikke får/finder noget resultat,
søg på overemne(i stedet for at søge på hylderne, gå så ud af forretningen og se efter at du er i den rigtige)
brug synonymer.
skift søgemaskine .


Det er altid lærerens opgave her i de første par år at have sikret sig kendskab til, hvordan eleverne kan finde frem til de nødvendige informationer på rimelig tid. Alternativet er elever, der surfer bevidstløse rundt i informationsuniverset eller nedlægger alt, hvad der er af ledige biblitekarer inden for række- og synsvidde.



Eksempel på 3 forskellige søgemaskiners resultat af samme søgning.


Vi vil gerne finde noget om Fedtmule og Anders And
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www.kvasir.dk (Danmark-alle sprog) websider 	Hjælp
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www.AltaVista.dk (Danmark-alle sprog)	Hjælp
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Altavistasøgninger: * Eks

Ud fra eksemplerne ville man nok foreslå en 4. klasse at vælge Kvasir som første robot, dernæst Google(hvis det viser ved en nærmere undersøgelse, at den er ufølsom over for rækkefølgen af ordene).
Som indexøvelse kunne man så bruge Lycos for børn eller Bornholmsindex.

En 7. - 9. klasse ville med fordel kunne trænes i at bruge AltaVista´s lidt mere komplekse funktion.

Man kunne alternativt vælge at bruge et søgeprogram: Webferret Pro, Wolf el. lign, som søger på 20-30 søgemaskiner på en gang, med forskellige filtreringsmuligheder. I f. eks. Webferret Pro kan læreren forholdsvis nemt lave linksamlinger. Samlingerne kan sendes direkte fra søgelisten efter gennemsyn og udvælgelse.




HVORDAN - fra net til dokument

Til eleven:
Åbn et tekstbehandlingsbehandlingsprogram - f. eks. Write;-)) 
Navngive dokumentet fornuftigt. 
<Gem som> i din egen mappe.

Åbn browseren(Microsoft Internet Explorer, Netscape, Opera eller en anden). 
Gå ind på din valgte søgemaskine og søg.
Når du har fundet: Brug søgefunktionen på browseren til at finde, hvor dit søgeord optræder i teksten(det kan jo være at teksten er lang).
Søgefunktionen i Microsoft Internet Explorer: <Rediger/søg(på denne side)>
Højreklik på billedet/kopier 
Minimer browseren 
Maximer Write/sæt ind - og 
du har nu en kopi af billedet i dit dokument.



Det fundamentale er at lære børnene, 
at man i forvejen skal have valgt, hvad man søger efter.

AltaVistasøgning  <Tilbage>

Hent dokumentet Avista.doc

