


http://www.youtube.com/watch?v=8UO5ygEXfvY




Idag:
• Vad är sociala medier?

• Vad gör barnen? 

• Vad gör de vuxna? 

• Vilka är de stora medierna?

• Vad är ok att publicera? 

• Kan de användas i skolan? 

• Övrigt? 







• Sociala medier och den mobila webben, närvaro och bilder

• Mötet och dialogen här och nu är det centrala 

• Synlighet och delaktighet, öppet och fritt



• 35 % av befolkningen 7-79 år använder sociala medier varje dag 
(Nordicom 2011).

• 36 % använder Facebook varje dag (Svenskarna och internet 2012).

• 92 % av ungdomarna använder Facebook minst en gång per vecka 
(Kairos future 2011).

• 89 % har tillgång till internet i hemmet 
(Svenskarna och internet 2012)

Statistik



Statistik

Rapporten Svenskarna och Internet 2012: 

Internetanvändningen fortsätter gå nedåt i åldrarna. Den största 
ökningen står skolbarn i låg- och mellanstadiet för, men även 
hälften av alla treåringar och två av fem tvååringar använder sig 
av Internet. 

– Vi har sett trenden med den sjunkande debutåldern för 
Internetanvändning under några år nu men varje gång chockas 
man över att det kan fortsätta, säger Janne Elvelid, projektledare 
för Svenskarna och Internet på .SE.

https://www.iis.se/docs/SOI2012.pdf




Vad gör barn och unga på nätet?



1. Spela spel (80)

2. Titta på videoklipp (70%)

3. Chatta (46)

4. Sociala medier(32%)

5. Skolarbete(27%)

9-12 åringar 12-16 åringar

1. Titta på videoklipp (72%)

2. Chatta (70%)

3. Sociala medier(68%)

4. Spela spel(48%)

5. Skolarbete(42%)

Källa: Statens mediaråd 2010 Barn, ungar och medier



• Den dagliga användningen av 
Internet har ökat med nära 40 % 
bland skolbarn i låg- och 
mellanstadiet. Särskilt stora är förändringarna för barn i 
åldern 8-10 år.

• Spel är vanligaste aktiviteten vid datorn
Populära sajter är Bolibompa.se, spela.se och 
Youtube.com. Statens medieråd.

http://www.statensmedierad.se/Kunskap/Ungar--Medier/Forsta-rapporten-om-sma-barns-medievardag/


Spel –närmare bestämt..





Vad kan vi föräldrar göra?



Ta ansvar



”Internet är inte vår tids inferno utan vårt nya församlingshem”
Natalia Kazmierska





• Största sociala nätverket på internet, 50 % i Sverige, 1,15 mrd i 
världen.

• Grundades 2004 Mark Zuckerberg

• Användare och medlemskap

• Funktioner och användningsområden - Ett vardagsrum!

• Frågeställningar: rättigheter, privat/offentligt mm.



Bloggar

• Webblogg – blog, löpande uppdatering

• Nyhetsförmedlare

• Olika typer/avsändare, personligt tilltal

• Olika funktioner

• Bloggen som socialt medium



Sverige bloggar mer än någonsin tidigare. Vi bloggade dubbelt så 
mycket 2012 som tre år tidigare, 2009. 183 000 personer bloggar 
minst var tredje månad och under 2012 bloggade nära 400 000 
personer. Största bloggen har över en miljon besökare i veckan. 
Vilken är störst? http://bloggtoppen.tailsweep.se/

http://bloggtoppen.tailsweep.se/


• Mikroblogg 140 tecken, 2006.

• 475 000 svenska Twitterkonton. Anton 
Perlkvist flera miljoner följare fakta 
@Know@Googlefacts. Påven

• Hur går det till att twittra?

• Hur kan du använda Twitter?

• Skolchattar och Skollyftet

https://twitter.com/Know
https://twitter.com/GoogleFacts
https://twitter.com/Pontifex


• Grundades 2005, del av Google

• Samlingsplats för filmer och filmklipp, 
videobloggar: William Spetz, Keyyo, Clara Henry

• Kan vara användare, logga in, dela, diskutera, 
ladda upp, lyfta fram www.youtube.com/avmkr

• Lagligt, olagligt, manipulerat

• http://www.youtube.com/education

http://www.youtube.com/avmkr
http://www.youtube.com/education


Delade dokument

• Google

• Skydrive

• Dropbox

• Mfl.



Mer information

• Kolla Källan: http://skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-
larande/kollakallan

• Wiki: http://kollakallans.wikispaces.com/

• http://matteochno.wordpress.com/2013/04/16/lararnas-
guide-till-sociala-medier/

http://skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-larande/kollakallan
http://kollakallans.wikispaces.com/
http://matteochno.wordpress.com/2013/04/16/lararnas-guide-till-sociala-medier/


http://www.kulturer.net/documents/vuxna.pdf


Vi är alla publicister!

• Frågesport! Vad gäller?

• Lagar att ta hänsyn till: PUL 
http://www.datainspektionen.se/fragor-och-
svar/personuppgiftslagen/#Internet 

• För offentlig myndighet: hantera allmänna handlingar.

• Upphovsrätten

• Creative Commons: 
http://www.youtube.com/watch?v=Yd9dP3vlOyk

http://www.datainspektionen.se/fragor-och-svar/personuppgiftslagen/#Internet
http://www.youtube.com/watch?v=Yd9dP3vlOyk


Sociala medier i skolan?

• Vara där barnen är! Lära dem om värderingar, ämneskunskap 
och källkritik – precis som i verkligheten.

• Kolla källan, kunskap och exempel

• Lärarnas yrkesetiska råd om att använda sociala medier:

• Facebookgrupp

• AV-Media kan hjälpa till med fortbildning och blogg

http://www.lararesyrkesetik.se/web/yrkesetik.nsf/doc/00289FCD?openDocument
http://www.facebook.com/groups/351260504917923/?hc_location=stream


En ny utmaning…



• Sociala medier är stort och här för att stanna, om...

• Personfixerat.

• Intresset styr.

• Man är privat.

• Det stora och abstrakta blir begripligt och personligt. 

• Målet är spridning och delning.

• Stort bland företag eftersom 14 % litar på annonser men 90 % 
litar på en vän.

• Förändrat medielandskap.

• Påverkar bilden personer, företag och världen!

Slutsatser?




