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1.1 Använda webbläsare
Att besöka en webbplats och lära dig vad det är alltså målet för följande
övning:
Som sagt behöver vi först öppna ett program som kallas webbläsare, det finns
många olika webbläsarprogram, här använder vi Google Chrome. Denna
webbläsares bild kanske finns i ditt aktivitetsfält i
nedre kanten av skärmen, klicka i så fall på den med
vänster musknapp för att starta programmet.
Om du inte hittar den i nedre kanten på din dator,
klickar du på Start-knappen, då borde du hitta
programmet under G med namnet Google Chrome i
den alfabetiska listan.

De viktigaste delarna är utmärkta med rött i bilden ovan
•
•

Pilarna för bakåt/framåt uppe i vänster hörn kan man använda för att
hoppa tillbaka ett eller flera steg till sidor man tidigare varit på och sedan
tillbaka framåt igen.
För att skriva in en adress används adressfältet. Markören borde blinka i
det här fältet, annars kan du föra pekaren på fältet och klicka med
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vänster musknapp för att få markören i det fältet. Här skriver man alltså
in vilken sida man vill gå till.
Tryck på Enter  -tangent på tangentbordet när du har skrivit adressen
du vill gå till.

Nu skall vi börja med att gå till adressen för svenska YLE, skriv därför in
svenska.yle.fi i fältet adress eller sökord. Tryck tangenten Enter  på
tangentbordet då du skrivit in adressen.
Det som borde hända nu är att webbläsaren visar YLEs svenskspråkiga
webbplats första sida. Aktuella nyheter visas med rubrik och bild. Observera
att webbläsarens adressfält nu finns högst upp och visar adressen till den
webbplats som du just nu besöker.

Nu när du har öppnat YLEs webbplats kan du rulla sidan neråt med hjälp av
hjulet på musen eller genom att använda rullningslisten i höger kant av
webbläsaren.
När du ser något intressant som du vill läsa mer om kan du föra muspekaren
på det och klicka med vänster musknapp. Du kan pröva klicka på både texter
och bilder, om något händer (i det här fallet oftast att du förs till en sida med
mera information) så var det en så kallad webblänk du klickade på.
Att klicka på webblänkar i webbläsaren och på det sättet föras från sida till sida
är det man kan kalla för att ”surfa på nätet”.
• Tydligast känner man igen en länk genom att markören förändras från
en pil till en pekande hand.
• Länkar kan ofta vara text med blå färg och med ett streck under sig. En
länk kan dock se ut som precis vanlig text, eller vara en bild.
• Länkar öppnar man med ett vanligt klick med musen.
Vi avslutar vår övning på internet med att stänga av webbläsaren med ett klick
på krysset uppe i högra hörnet.
Övning: Bekanta dig med webbplatsen www.raseborg.fi
Anpassat för Google Chrome, källa SPF Pension Datorns ABC
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