Hur maan söker
Man kann i Mediawebbben söka påå två sätt: Geenom att skriv
va sökord/sö
ökfraser ellerr
genom aatt göra urvall. Syftet är heelt och hållett att snabbt få
f relevanta träffar.
t

Oftast geer det bäst reesultat att förrst söka med ett ord (ellerr flera), t ex ett
e ord i titelnn eller
ett som bborde finnas med i beskriivningen ochh därefter göra urval. På t ex skolämnne
och/ellerr åldersgruppp.
När mann gjort en sökkning och villl göra en ny måste man ta
t bort den befintliga. Maan kan
ta bort söökord/urval ett
e och ett elller alla på enn gång.

Sökord
Sökord sskriver man i sökrutan. Sökningen skker i resursen
ns (t ex filmen
ns) titel,
beskrivnning och uppm
märkta nyck
kelord. Oftastt har en resurrs blivit märk
kt med nyckeelord
(oftast avv leverantöreen) – t ex kan
n en spelfilm
m om rymden
n ha nyckelorrd som sciennce-fiction, ry
ymden,
äventyr.

Om jag ssöker med ettt enskilt ord sker även söökning på ord som börjarr med det jagg
skrivit och även vissa ordvarianteer. Om jag sööker på antik
k får jag även
n träffar på aantikt,
antiken ooch antikens etc. Om jag vill söka på ”orangutang
g” så kan dett räcka med t ex
”orangu””.
Om jag ssöker med flera ord så måste
m
alla ordeen finnas meed, men inte nödvändigtvvis i den
ordningeen jag skrivitt dem i. Det kan
k vara prakktiskt om jag
g kommer ihåg eller gissaar flera
ord ur titteln eller besskrivningen. Vill man därremot söka på
p ord i en viiss ordning – en fras
– så skriver man helaa frasen inom
m ”snuttar”, t ex ”Vara väänner”, preciis som när m
man
söker i G
Google.

Man kann ange hur såå många olikaa sökord ochh fraser man vill och behö
över, klicka bbara
sök emelllan.
Skulle m
man råka stavva fel så får man
m eventuelllt frågan ”M
Menade du” med
m några trooliga
förslag vvilket kan unnderlätta, speciellt om maan har lite brååttom.

Sökorden/fraserna sööker också i ”Sök
”
vidare i” där det söks i Youtubee och Wikipeedia. De
källorna har bl a ingeen ämnes- eller ålderstaggging i sitt maaterial så dett går inte att ggöra
urval därr – därför vissas de träffarrna separat.
Urval
pper (åldersg
grupp), ämneesord
Urval kaan ske bland källor, ämneen, produkttyyper, målgrup
samt sprråk.
När det ggäller uppmäärkningen av
v bl a ämne ooch målgrupp
p: Märkningeen som
leverantöören gör är med
m avseendee på produkttens tilltänktaa målgrupp. Alltså inte ut
utifrån
gällandee läroplaner. Så filmer som
m är uppmärrkta för vissaa ämnen och målgrupper kan
alltså passa även anddra ämnen occh målgruppeer. Därför kaan man missaa bra produktter om
man gör snäva urval från början – i regel funggerar det bässt att utgå fråån sökord/fraas-er
man angger, t ex ”elekktricitet”, ”seexualkunskapp”, ”världskrrigen” etc occh därefter gööra
urval om
m man fått (föör) många trääffar.
Källor
De källoor man kan gööra urval jusst nu är Mediiecentrum däär alla produk
kter som föruut
hittades i SLI finns, Learning
L
ressource exchannge som är ett
e stort europ
peiskt
lärresurssarkiv och Läänkskafferiett. Som tidigaare nämnts såå finns det äv
ven källor i ””Sök
vidare i”” uppe till hööger på söksid
dan (Wikipeedia och You
utube).
För att kkunna titta påå titlar från Mediecentrum
M
m krävs inlog
ggning som man
m kan skafffa om
man är läärare i en skoola/kommun
n som har avttal med Med
diecentrum.

Ämne
Ämne är skolämnen som de definierats av UR och skolverket i deras sökfunktioner
Produkttyp
Här finns både format (som t ex strömmande och dvd) och typ (som t ex
lektionsplanering eller spelfilm). Resurser kan vara märkta med flera produkttyper, t ex
spelfilm och dvd.
Målgrupp
Målgrupp är urval baserat på ålder och skolform. Vilken målgrupp som
skaparen/leverantören anser vara lämplig för resursen.
Ämnesord
Är de uppmärkta orden som skapare/leverantör fritt kan lägga till som sökbart till sin
resurs. Ämnesorden är dynamiska så de förändras allt eftersom du anger sökord eller
gör urval. Prova själv!
Språk
Talat eller textat språk för resursen. Eventuella undertexter av videoresurser framgår
oftast av beskrivingen.

