
Uppgift 8: Fördjupning

1 Att knyta samman
Det finns mängder med verktyg på internet för att knyta samman innehåll mellan 
olika sociala medier. 

Ett bra och smidigt verktyg för att sprida dina blogginlägg är Dlvr. Du hittar det på: 
http://dlvr.it/

Med Dlvr kan du länka samman b.la din blogg med ditt facebook-konto och ditt 
twitterkonto. Rent praktiskt innebär det att varje gång du skriver ett blogginlägg så 
publiceras en länk till inlägget på din Facebookprofil och på din Twitter. Testa 
funktionen genom att registrera dig Dlvr. (Se bild A1)

Vill du dela med dig av en Youtubefilm så finns det flera enkla alternativ. Logga in på 
ditt Youtube-konto och klicka dig sedan vidare till videofilmen som du vill dela med dig 
av. (Se bild A2)
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Klickar du på knappen 'Dela' under videofilmen så får fram du en rad olika 
snabblänkar till en mängd sociala medier. Klicka på knappen för det sociala mediet 
som du vill använda, logga in och publicera!

Vill du dela med dig av dina uppladdade Flickr-bilder till Facebook, Twitter etc. så finns 
ett liknande verktyg tillgängligt på Flickr. Logga in på Flickr och klicka dig fram till 
'Your account'. Klicka sedan på länken 'Sharing & Extending'. (Se bild A3)

Här kan du enkelt markera och ansluta dina Flickr-uppdateringar till andra sociala 
medier. Det är bara att välja i listan och klicka på 'Connect'. Endast bilder som är 
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publika i på ditt Flickr-konto kommer publiceras på dina sociala medier. Bilder i 
fotoalbum som är privata förbli privata och publiceras inte. 

2 Myspace
Är du intresserad av musik och kanske spelar i ett band så är det sociala mediet 
Myspace kanske någonting för dig. 

Surfa in på: www.myspace.com

Eftersom du avslutat samtliga uppgifter i studiematerialet så borde du nu besitta 
tillräckligt med kunskap för att själv lista ut hur du registrerar dig på myspace. 

Om det är så att du behöver hjälp, eller kanske tips och information så kan du 
använda dig av sökfunktionerna på följande tre webplatser:

www.google.se
www.youtube.com
www.wikipedia.se

Det finns tips, användarguider och tutorials överallt på internet och det är inte svårt 
att hitta dem! Låt internet bli ditt verktyg!

Lycka till! 

Dags att fortsätta upptäckandet på egen hand!
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