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Adgangskoden til www.samtid.dk
skal bruges når basen beder om den, men bemærk
at det normalt er nok at taste den ind én gang.
Herefter husker din computer selv koden.
Det er vigtigt, at du taster navn og kode præcist
ind med mellemrum og store og små bogstaver.
Koden må bruges på alle skolens maskiner, samt
på jeres private maskiner

Søgning i Samtid er nemt
og præcist
Har du lagt mærke til, at søgning fra forsiden af
www.samtid.dk næsten altid giver brugbare og
overskuelige resultater?

Prøv nu at søge på et ord, som du kan forvente at
finde i både fortid og nutid - for eksempel
»dødsstraf«. Søgningen resulterer nu i to
spalter: en spalte med artikler fundet på
www.samtid.dk og en spalte med tekster fra
Samtids Danmarkshistorie.
Nu kan du vælge en tekst i Danmarkshistorien.
Bemærk tidslinien foroven. Når du flytter musen
hen over linien får du vist årstallene. Pilene i hver
ende hjælper dig med at skifte periode. Hvis du
klikker på årstallet 1864, vil databasen finde
allede tekster, der relaterer til året 1864. I venstre
spalte ser du nu Samtid-artikler om Kosovo, hvor
der drages sammenligninger til de slesvigske
krige. I spalten med Samtids Danmarkshistorie
finder du alle de tekster der hører til perioden
omkring 1864.

Man behøver altså ikke være en trænet bruger for
at få noget ud af www.samtid.dk
Den simple søgefunktion fra forsiden er imidlertid
kun én af mange muligheder for at finde de
oplysninger og artikler, du har brug for.
Her er en hurtig rundtur, som du får mest ud af,
hvis du sidder ved computeren og går ind på
www.samtid.dk
Søg i fortid og nutid med samme klik
I menuen til venstre vælger du Samtids
Danmarkshistorie ved at klikke på logoet med
Christian den fjerde.
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En af artiklerne handler om C.A. Bluhme. I den
artikel optræder der en lille boks øverst til højre,
hvor der står »Tema: Statsministre«. Som mange
andre artikler i databasen er denne en del af en
gruppe og via den lille boks har du let adgang til
de øvrige artikler i det samme tema.
Temaer er gode til inspiration
Du kan bruge ordet »tema« som søgeord. I højre
spalte giver det dig et hurtigt overblik over hele
Samtids Danmarkshistorien. Bemærk at hvis du
vælger en oversigts-artikel for et tema, vil den
lille boks i øverste højre hjørne give dig mulighed
for at gå direkte videre til et andet tema.
I den venstre spalte giver søgning på »tema« en
række emner, der blandt andet er velegnede som
inspiration til en projektopgave eller en diskussion
i klassen.

Irak x 2

Tema om Irak

Vores tema er denne gang krigen mod Irak, og vi
bringer en række aktuelle artikler om emnet. Men
www.samtid.dk rummer langt mere af relevans.
Vi har mange artikler om Golfkrigen i 1991 samt
et tema om mediemanipulation som også
omhandler propagandaen i tiden op til Golfkrigen.
Søg på "Golfkrigen" og "Tema Medie".

I disse dage er det mest påtrængende spørgsmål
blandt verdens politikere om der skal føres en krig
mod Irak. Det ønsker USA, og præsident George
W. Bush har derfor travlt med at overbevise andre
lande om, at det er en god ide.

En vilkårlig søgning efter f.eks. Irak på internettet
er en uoverskuelig størrelse. For vi bliver i dag
bombarderet med informationer og viden, som det
er næsten umuligt at overskue og forholde sig til.

Det er slet ikke nogen nem opgave, selv om Iraks
præsident Saddam Hussein ikke er særligt populær rundt om i verden. Irak har nu sagt, at de igen
vil lade FN kontrollere landets våben-produktion.
Mange lande synes, man skal lade det komme an
på en prøve.

Hvis IT skal have mening i undervisningen, er det
ikke nok at råde over computere og internetadgang. Der skal også være programmer eller
værktøjer som gør det nemt at finde og arbejde
med de oplysninger og artikler, som elever og
lærere har behov for.

Olie og økonomi spiller en rolle
Men Iraks tilbud om kontrol er ikke nok for USA.
I artiklen »Olieprisen er blind makker« skriver
vi om de overvejelser, der ligger bag USAs ønske.
Det handler om frygt for terror, men det handler
også om frygt for økonomisk krise.

Et sådant værktøj har vi med www.samtid.dk.
For elever og lærere der laver projektopgaver eller
arbejder med et bestemt tema er www.samtid.dk
en guldgrube. Her findes relevante og inspirerende artikler, som giver indsigt og overblik og som
giver eleverne en faglig baggrund for at kunne
forholde sig til andre informationskilder.

Der bliver talt meget om Iraks biologiske våben.
Artiklen »Biologiske våben kan være overalt«,
fortæller blandt andet at ingen ved med sikkerhed,
hvor stor den irakiske trussel egentlig er. Til
gengæld ved man, at biologiske våben er lette at
fremstille og sprede.

Så klik ind på www.samtid.dk, prøv os, arbejd
med os og fortæl os gerne om jeres erfaringer.
God fornøjelse!

Venlig hilsen

Torsten Skovmand
Forlaget Hedeskov

Er der syv eller otte slyngelstater
Efter angrebet på World Trade Center erklærede
USA krig mod terrorisme og udnævnte syv lande
til at være såkaldte slyngelstater. Efter krigen i
Afghanistan og et muligt angreb på Irak, stiller vi
derfor spørgsmålet »Hvem bliver de næste?«.
Det spørgsmål er ikke blevet mindre aktuelt efter
at en hemmelig rapport er blevet lækket fra det
amerikanske forsvarsministerium. Rapporten
sætter nogle grimme pletter på USAs vigtigste ven
i den islamiske verden, Saudiarabien.
Hvordan vil en krig påvirke Iraks befolkning, og
hvordan har irakerne det selv med Saddam
Hussein? Det ser vi på i »En krig vil blive hård
for irakerne«.
Se næste side …

Her er også et andet centralt spørgsmål nemlig om
der vil være et Irak efter Saddam. Den irakiske
stat er nemlig ikke nogen selvfølge. Landet er
ikke bundet sammen af en fælles kultur eller et
fælles sprog, men er oprettet af vinderne af 1.
verdenskrig.
Krige starter på computeren
I gamle dage startede krige oftest som
overraskelsesangreb. I de senere år har vi set flere
og flere tilfælde, hvor en krig bliver planlagt på
forhånd.
I artiklen »Kan en krig i Irak planlægges på
forhånd?«, ser vi på, hvordan en krig mod Irak
måske vil komme til at forløbe. Der er allerede
mange bud på det, og det giver et fingerpeg om,
hvad der sandsynligvis er det største problem for
amerikanerne: at der simpelthen er for mange
ukendte faktorer, blandt andet fordi man ikke kan
forudse reaktionen i de øvrige islamiske lande.
»USA er afhængig af sine venner«, handler om,
hvordan USAs krigsplaner påvirker forholdet til
andre lande. Hvad sker der for eksempel i NATO,
når USA og Tyskland er uenige om Irak?
Artiklen ser også på, om en krig mod Irak betyder
noget for fredsprocessen mellem Israel og
palæstinenserne.
Andre artikler på www.samtid.dk
Der er mange artikler om Irak. Hvis man vil have
et hurtigt overblik over Golf-krigen i 1991 og
striden om Iraks biologiske våben kan vi især
anbefale disse to artikler på www.samtid.dk:
»USA har ført en uheldig politik over for Irak«
[artikel 19970111] og »Bombningen af Irak var
idiotisk« [artikel 19990003]

Andre temaer på samtid
Vi skriver konstant nye temaer. Søg på ordet tema
på www.samtid.dk. Dér finder du f.eks.:
Danmarks EU-formandskab
Palæstina
Farum
Tyskland
Norge
Sverige
Italien
Irland
Storbritannien
Valg 2001
USA efter terror-angrebet
Mediemisbrug
Terrorisme

Inspiration
Vi får af og til små historier fra lærere og
bibliotekarer om hvordan de oplever at eleverne
bruger www.samtid.dk i hverdagen. Herunder kan
du se nogle eksempler:

Eksempel 1.
”Vi har brugt www.samtid.dk i
kristendomskundskab, hvor vi har haft flere
diskussioner om etik, moral og miljø på
grundlag af samtids artikler”
Vi søgte netop på ”etik”, ”moral” og ”miljø”

Aktuelt netop nu på
www.samtid.dk
Danskerne er mest ivrige efter at
arbejde hjemme

Nye læger har svært ved at bruge
deres viden

Hver sjette danske lønmodtager laver nu en del af
sit arbejde derhjemme. Det er klart det største
antal i EU og vi gør det tilmed frivilligt, i
modsætning til de fleste andre folkeslag.

Nyuddannede danske læger ved meget om
sygdomme, men ikke ret meget om behandling.
Over en trediedel kan ikke give hjertemassage
eller kunstigt åndedræt. Det lærer tusindvis af
danskere ellers hvert år på et 12 timers
grundkursus i førstehjælp.

Emneord:
Arbejdsmarked, Arbejdsmiljø, Computere,
Internet, Ligestilling

Emneord:
Læger, Uddannelse, Universiteter

Hver dag får Danmark to nye søer
Eksempel 2.
”På vores skole er www.samtid.dk meget
brugt i dansk til faglig læsning men også til
faglig fri læsning. Vi synes at artiklerne er
meget velegnede, da de er på niveau med
vores målgruppe.”
Eleverne har f.eks. søgt på: ”medie”,
”lommepenge” og ”mobning”

Eksempel 3.
En gruppe var på jagt efter jordskælv og
naturkatastrofer.
De fandt et spændende tema om jordskælv

Efter at tusindvis af søer blev drænet væk gennem
mere end 100 år, har vi nu fået 7.000 nye søer i de
sidste ti år. Danske frøer kan glæde sig over
170.000 danske søer, men det er stadig for få til at
storken for alvor vil vende tilbage.

Farligt at få at vide, man er rask

Emneord:
Naturgenopretning, Miljø, Søer, Frøer, Storke

Emneord:
Sundhed, Undersøgelser, Sygehuse

Usund mad kan gøre unge kriminelle

Færre vindmøller giver mere strøm

Engelsk undersøgelse tyder på at unge har større
risiko for at blive kriminelle, hvis de får for meget
usund mad og har rod i deres måltider. Dansk
skole for unge med problemer bruger allerede
maden som et vigtigt middel.
Emneord:
Sundhed, Fødevarer, Kriminalitet, Unge, Børn

Eksempel 4
”EU stof er typisk meget tungt for vores
elever. Her er artiklerne om EU på
www.samtid.dk betydeligt nemmere for
vores elever at arbejde med.”
Vi har f.eks. søgt på kombinationer af ord:
”EU og miljø”
”EU og tema”
”EU og landbrug”
Og nu har også lærerne opdaget temaerne
om EU-landene. De søgte bl.a. på: Sverige,
Irland, Norge

Vindmøller ved
Bønnerup havn
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Når lægen er i tvivl om patientens sygdom sendes
hun ofte videre til en scanning. Hvis hun senere
dør, behøver det ikke være fordi hun var syg, men
fordi hun blev undersøgt.

Danmark bygger flest vindmøller og laver mest
vindenergi i verden. Derfor kan det virke
mærkeligt at der for tiden fjernes en masse møller
over hele landet. Men møllerne er nu så effektive
at vi kan få betydeligt mere strøm uden at have så
mange møller i landskabet.
Emneord:
Energi, Miljø, Vindmøller

