Sociala Medier
Sociala medier är ett relativt nytt fenomen, som på
bara några år har fått ett stort fäste bland miljontals
användare världen över. Idag lever vi i en värld där
sociala medier, så som Youtube, bloggar och Facebook
tar allt större plats i de flesta människors liv. Tyvärr är det
inte alla som har haft möjligheten att utnyttja och
använda dessa sociala medier. Oerfarna internetanvändare upplever ofta internet som svårt och
krångligt. Många har ändå tagit steget att lära sig hur
en dator fungerar. Att fortsätta från datoranvändandet ut till internet är inte svårt.
En värld av möjligheter väntar
bara några musklick bort!

Så här kan du använda studiematerialet
Som en del i en studiecirkel
Idag är det vanligt att olika
folkbildningsaktörer anordnar
studiecirklar i dator - och
internetkunskap för nybörjare.
Studiematerialet Sociala Medier
kan mycket väl användas inom en
sådan cirkel eller som en evetuell
fortsättningscirkel. En snabb väg
för den nyutbildade datoranvändaren att hitta ut till den
digitala delaktigheten.
Som en distanscirkel
Sociala Medier innehåller allt
du behöver för att starta en
egen distanscirkel med
studiematerialet som grund.

Målgrupp
Sociala Medier är ett
studiematerial som riktar sig
till nybörjare som är
intresserade av att lära sig mer
om sociala medier och
kommunikation på internet.
De enda förkunskapskraven är
en grundläggande kunskap i
datoranvändning
- och självklart en
internetuppkoppling.
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Använda delar
Sociala Medier behöver inte
användas som helhet. Funderar
du på att skapa ett studiematerial
rörande ett specifikt socialt
medie? Eller leder du en cirkel i
bloggande? Då kan du använda
delar av studiematerialet Sociala
Medier som grund eller byggsten
i din studiecirkel.
Som individuellt verktyg
Du som är intresserad av sociala
medier och vill lära dig mer om
hur de fungera och deras användningsområden kan fritt använda
materialet privat. Du kan titta på
videomaterialet och lösa
uppgifterna helt i din egen takt.
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Dela och ladda ner
Allt material på Sociala Medier finns att ladda ner till
din dator. Sociala Mediers videomaterial hittar du för
nedladdning i filformatet .mp4 - du kan välja mellan
stora okomprimerade filer eller mindre komprimerade
filer. Metodhandledningen, uppgifter och övrigt
studiematerial i text hittar du som nedladdnings bara
filer i formatet .pdf. Broschyren och affishen finns att
ladda ner som .pdf och i format klara för tryck.
Allt material som ingår i studiematerialet Sociala Medier
är licensierat under Creative Commons, vilket
underlättar möjligheterna för användning, spridning
och redigering av materialet. Creative Commons är
en ideell organisation vars syfte är att hjälpa de som
skapar och vill dela med, helteller delvis, av
sina verk.
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Länkar
Studiematerialet Sociala Medier finns
tillgängligt via internet.
Via Folkbildningsnätets pedagogiska
resurssidor på adressen
www.resurs.folkbildning.net/oer/socmedier
Via YouTube kan du surfa in på Sociala
Mediers egna YouTubekanal och titta på
videomaterialet.
www.youtube.com/svflex
Läs mer om
Creative Commons och vad
det innebär på
www.creativecommons.org

