
Sosiale medier» 28. november kl 1100-1300

Vi får en kort presentasjon av elever fra Sandefjord vgs, IT-linjen, der de gir en 

oversikt over de mest populære sosiale mediene. Etterpå gir de individuell hjelp til 

de som ønsker det, så ta gjerne med PC, nettbrett eller smarttelefon. 

Vi deler bilder og musikk med hverandre på Instagram og iTunes, chatter på 

Facebook/Messenger, tar videosamtaler på Skype, legger inn kommentarer på 

Twitter – bare for å nevne noe. Bedrifter og butikker bruker sosiale medier for å nå 

sine kunder, politikere og bloggere bruker sosiale medier for å få ut et budskap. 

8. desember kan du gå kurs for å lære mer. 



Sosiale Medier

Sandefjord Videregående skole



Agenda
● Hva er sosiale medier?

● Hvorfor bruke sosiale medier?

● Hvilke sosiale medier passer best til ditt behov?

● De mest vanlige

- Facebook

- Instagram

- Twitter

- Skype

- Linkedin

● Kurs 8. desember 



Hva er sosiale medier?

● Elektroniske medier - digitale plattformer (PC, Nettbrett og Smart telefon) 

● Der folk snakker, deler og lager nettverk 

● Mennesker kommuniserer med hverandre i et mange til mange forhold 

(I motsetning til Aviser, TV og Radio)

● Inholdet er skapt av brukeren selv

● 2/3 av Norges befolkning – rask voksende



Hvorfor bruke sosiale medier?

Holde seg informert (oppdater eller kanske bare nysgjerrig)

- Nyheter

- Venner og familie – holde kontake

- Politikk - diskutere

- Kjendiser

Sosialisering

«Er jeg være sosial, dersom jeg IKKE er på Facebook?»



Hvilke sosiale medier passer til ditt behov?
● Holde seg Informert

- Kjendiser og bilder - Instagram/Twitter

- Venner og nyheter - Facebook

- Diskusjon og aktualiteter - Facebook/Twitter

● Sosialisering

- Venner og familie - Facebook/Skype

- Andre - Twitter

- Bilder - Instagram

Sosiale medier kan brukes om hverandre og utfyller mye av de samme behovene



Facebook inkludert Messenger

● Venner

● Foreninger, Idressslag, Interessegrupper

● Sider

● Likes og reaksjoner

● Nettvett 

● Varsler hvis noe skrives

Hovedbrukeren: Godt voksne



Instagram

● Bildedeling 

● Hashtag (emneknagg)

● Filter

● Følgere

Hovedbrukeren: Unge



Twitter

● Følgere

● Hashtag (emneknagg)

● Retweet og likes

● Få oppdateringer og kommuniser

● Mye brukt til meningsutveksling

Hovedbrukeren: «politikere»



Skype

● Kommunikasjon

- Videosamtaler

- Chat

● Filoverføring



For de som vil vite mer

Temakurs: Sosiale medier

Tid: Torsdag 8. desember, kl. 1000-1230

Sted: Gloppesenteret

Pris: Kr. 100,- for medlemmer Kr. 200,- for ikke-medlemmer

Påmelding: viggo.johansen@online.no eller sms til tlf. 900 90 429

mailto:viggo.johansen@online.no

