Uppgift 2: Skapa ett Facebook-konto
1 Skapa ett Facebook-konto

Det är dags att skaffa ett användarkonto på Facebook! Facebook är idag en av
världens största sociala nätverk och en gigant bland vår tids sociala medier.
Läs mer om Facebook här:
http://www.facebook-faq.se/Facebook/vad_ar_Facebook.htm
Klicka dig in på adressen: www.facebook.se
Sidan som visas i webbfönstret är Facebooks startsida. Det är härifrån som du i
framtiden kommer logga in på ditt konto. Men innan du kan göra det måste du starta
ett konto. Fyll i uppgifterna under rubriken 'Gå med'. (Se bild A1)

A1
För att aktivera ditt konto krävs det att du anger din e-postadress. Var noga med att
du anger rätt e-postadress. Facebook kommer nämligen att skicka ett
bekräftelsesmail till ditt e-postkonto. Mailet innehåller instruktioner för hur du
aktiverar ditt Facebook-konto.

2 Redigera din profil
När du har aktiverat ditt konto loggar du in på Facebook, för att komma till din profil.
Nu är det dags att redigera din profilinformation. Klicka på länken 'Redigera min
profil'. (Se bild A2)

När du har klickat på länken 'Redigera
min profil' så hamnar du på sidan för
redigering. Här kan du fylla i uppgifter om
dig själv, din utbildning, språk, jobb,
hemort och mycket mer.
Glöm inte bort att du har möjlighet att
ladda upp en profilbild här. Profilbilden
kommer visas för dig och andra som
besöker din Facebooksida. En profilbild
gör sidan mer personlig och det blir
lättare för vänner och familj att hitta till
din sida.

A2

3 Redigera dina kontoinställningar

Det är dags att redigera dina kontoinställningar. Klicka på länken 'Konto' uppe i sidans
högra hörn. (Se bild A4)
Nu ska du klicka dig in på de olika länkarna under
rubriken 'Konto' och ändra en del uppgifter och
inställningar. (Se bild A3)
Under länken 'Kontoinställningar' kan du ändra
säkerhetsinställningar t.ex ditt lösenord, din epostadress och kontrollfråga. Du kan även ändra hur
och när du får mail av Facebook vid olika händelser.
Klicka dig in på länken 'Kontoinställningar'. En mängd
alternativ dyker nu upp, klicka dig fram och ändra din
kontrollfråga.

A3

Klicka sedan in på fliken 'Händelser' och markera vilka
händelser som ska generera e-postsutskick till ditt epostkonto.

Klicka dig sedan tillbaka till menyn 'Konto'. (Se bild A3)
Under länken 'Sekretessinställningar' kan du redigera sekretssen d.v.s. att du själv
kan bestämma vilka som har behörighet att se bl.a. information, och bilder som du
delar. Klicka dig in och anpassa sekretessen enligt dina önskemål.
Under länken 'Redigera vänner' kan du lägga till och ta bort vänner från din
Facebooksida. Klicka dig in på sidan och börja sök efter en vän, eller fler.

4 Skriv ett meddelande i din logg
Du ska nu uppdatera din status genom att skriva och dela ett meddelande i din logg.
Du hittar fältet för statusuppdatering i mitten av webbsidan. (Se bild A4)

A4
Ladda upp ett foto, ett filmklipp eller posta en länk till någon sida du vill
rekommendera för andra. Du hittar dessa länkar i mitten av hemsidan. (Se bild A4)
När du är klar och nöjd med ditt meddelande klickar du på den blåa knappen 'Dela'.

5 Utforska Facebook

När du har ordnat med dina inställningar är det dags att utforska Facebook. Facebook
har många olika funktioner och det finns mycket att upptäcka.
Lägg till fler vänner. Använd dig av vänsökaren, du hittar den under länken 'Vänner' i
den vänstra menyn. (Se bild A4).
Skicka ett privat meddelande till en vän. Det gör du genom att klicka på mailikonen
bredvid Facebook-loggan och sedan 'Skicka ett nytt meddelande'. (Se bild A4)
Välj sedan en vän och skriv ett meddelande. Meddelandet är privat och kommer bara
synas för den du skickar meddelandet till.

Fördjupning

Skapa en fansida eller en grupp. Gruppen eller fansidans deltagare kan då ladda upp
bilder, skriva logginlägg och föra dialog inom gruppen eller fansidan.
Börja med att använda sökfunktionen för att tittat på andra fansidor och grupper. Hur
är dessa uppbyggda? Fundera kring hur du vill bygga din fansida eller grupp. Vad ska
den handla om? Det kan vara en grupp för dina vänner, eller kanske en fansida om
ditt jobb, ett fotbollslag eller något annat som du gillar och är intresserad av!
För att starta en grupp så klickar du på länken 'Starta grupp' och får upp ett litet
fönster för redigering. (Se bild A5)

A5
Väljer du att istället skapa en fansida, så är möjligheterna fler och du får en egen
användare för fansidan. Du kan då posta statusuppdateringar på fansidans logg i
fansidans namn istället för ditt eget.
Surfa in på www.facebook.se och klicka på länken 'Skapa en sida'. (Se bild A6) Du
kommer nu att få mängder av alternativ och kategorier att välja mellan.

När du har skapat din grupp eller fansida
så är det dags för dig att värva
medlemmar!
Skicka ut förfrågningar till vänner och
bekanta.

A6

Se till att du som administratör i
grupppen/på fansidan, håller den
uppdaterad och bidrar till aktiviteten!

Dags att gå vidare till uppgift 3!
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