


Et nettsamfunn...

hva jeg gjør der,
hva kan du gjøre der? 



Blir verden mindre? 



En profil



dele bilde / hendelse/sjekk inn





Grupper















sende meldinger / innboks



hvem er pålogget?



venneforespørsel



Hvem har bursdag i dag? 



Bli medlem? 





Hva er Facebook?

Et sosialt medie som enkelt lar deg kontakte
og dele informasjon med familie, venner 

grupper.

I dag er Facebook verdens største
sosiale nettverk, med mer en   

 1billion brukere!



Hvorfor Facebook?
men…

-være inkludert og ta del i
 “nettsamfunnet” og 

det digitale rom

Du velger selv hva Facebook skal 
handle om for deg.





For mange er facebook synonymt med e-mail.

Det finnes et hav av muligheter
innenfor kommunikasjon. Det unike med

Facebook, er å ha muligheten
til å ha kontakt med alle. Å følge noen en er 

glad i. 

For meg mer mail knyttet mer opp til arbeid,
mens Facebook er mer privat.



Video: komme i gang med Facebook!
husk NORSK teksting.  

https://www.youtube.com/watch?v=ocO31AcSLng

https://www.youtube.com/watch?v=ocO31AcSLng


Hvordan fungerer Facebooks delingssystem?

Med facebook kan du sende meldinger,
poste statuser,

holde kontakt med både venner og familie

å dele noe på Facebook er mer 
offentlig, det en deler
blir sett på av mange

mennesker.

Komfortsone?



Terminologi

Notification

Status

Newsfeed

når noen kontakter deg, noen du følger
skriver noe, en side oppdateres

det mest vanlige folk deler, er statuser
statusoppdateringer.  Korte tekstbaserte tekster.

en strøm med oppdateringer
fra venner og grupper / sider



Hva er en tagg? <å tægge>

Venner kan tagge deg i bilder
og poster de deler på Facebook.

Du kan lett trykke på bildet og fjerne 
taggen, da fjerner

kommentarer
når dine venner deler noe

kan du kommentere i postene
også i grupper du er medlem av



Hjem- siden, Homepage, er det første
du ser når du logger inn. Denne siden

viser News-feeden, som viser
det vennene dine og gruppene dine 

deler.

Tidslinjen din, også kalt profilsiden
er hvor du deler informasjonen du

ønsker å dele med andre.



Utforske i facebook!

homepage
newsfeed
tidsline

personvern



Private innstillinger / private settings

Husk at hvis du ikke er komfortabel med 
å legge ut ting offentlig, 

ikke legg det ut på Facebook!





Lenke : video om private innstillinger

https://www.youtube.com/watch?
v=emzaUABF2WU&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=emzaUABF2WU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=emzaUABF2WU&feature=youtu.be


Apper og spill

spill utviklet av tredjeparts spillutviklere
ikke facebook.

Når du spiller via facebook, gir du 
spillet tilgang til din profil, data om deg og

dine venner.



“this app may post on your behalf, including 
words you attempted, achievements you earned

and more”



For rask tilgang til private innstillinger



For tilgang til private innstillinger og 
verktøy



Aktivitets logg 

Lyst til å redigere tidligere
historikk? 

I aktivitetsloggen blir all historikk
lageret.

Husk at du også kan slette 
direkte fra tidslinjen.



Her finner du aktivitetsloggen:





Slette direkte fra tidslinje



Besøk gjerne min blogg!

I kategorien: Digital kompetanse
legger jeg ut all materiale. 

www.handicapme.wordpress.com

Med vennlig hilsen, 
Belinda Monteran 

(bm digital kompetanse)

http://www.handicapme.wordpress.com


Jeg ønsker å komme i kontakt med, 
senior- Facebook brukere

i forbindelse med et it- prosjekt.

Lyst til å delta?

Hva fikk deg til å ta det første steget
og melde deg inn i Facebook? 

Hva har du fått ut av det? 

Hva ønsker du å få ut av det? 

Ønskes annen it- kunnskap, i såfall hva?



Send svar til:

belinda.m.leinonen@gmail.com
 

Merk emnet med , it-kunnskap 
og husk navn og alder.
 Tusen takk på forhånd.

mailto:belinda.m.leinonen@gmail.com

