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Hva betyr sosiale nettsamfunn?
Et virtuelt samfunn, e-samfunn eller nettsamfunn er en gruppe mennesker som i
første rekke samhandler via et kommunikasjonsmedium som nyhetsbrev, telefon, epost, sosial nettjeneste eller meldingstjeneste i stedet for å møtes ansikt til ansikt.
Samhandlingen kan foregå for sosiale-, profesjonelle-, opplærings- eller andre
formål. Dersom kommunikasjonen foregår ved hjelp av et datanett kalles dette for et
nettsamfunn. Slike samfunn har også blitt en utfyllende form for kommunikasjon
mellom mennesker som kjenner hverandre og omgås i andre sammenhenger.
Et nettsamfunn kan være så enkelt som en debattgruppe på Internett eller et
nettsted hvor brukeren får skrive nyheter, meninger, legge ut filer, o.l. Det finnes
også leksikon der brukerne selv redigerer innholdet slik som Wikipedia, noe som
utgjør en egen nettkultur.
Mest brukte sosiale nettsamfunnssider er Facebook (www.facebook.com), Twitter
(www.twitter.com), Instagram (www.instagram.com) og YouTube (www.youtube.com).

Norske nettsamfunn:


Biip.no – Nettsamfunn med 450 000 medlemmer



Gaysir – Nettsamfunn for homofile, lesbiske, bifile og andre



Milforum – Norges største militære diskusjonsforum.



Origo – Nettsamfunn tilknyttet alle A-pressens lokalaviser



Spill.no – Spill.no er Norges største community og redaksjonelle nettsted for digitale
spill

Utenlandske nettsamfunn:


Facebook



Flickr



Google+



LinkedIn



MySpace



Twitter
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Second Life



Instagram



Pinterest



Snapchat



Youtube

Hvem bruker nettsamfunn?
Sosiale media kan brukes av alle. Det er på den private plan forbindelser mellom flere
opprettes gjerne i form av den enkelte velger personer i kontaktliste som en ønsker å dele
informasjon og bilder med. Facebook blir ansett som godt alternativ til hjemmesider.
Kristiansand folkebibliotek har begge deler.

Øvelse
1. Bruk en søkemotor, f. eks. Google (www.google.no)
2. kan du finne hjemmesiden og facebook- siden til Kristiansand
folkebibliotek?

Statens Statistisk Byrå melder om at 70% av dem som daglig bruker Internett er på
sosiale medier i løpet av den dagen. Tallene for 2015 tilsier at 88% av befolkningen
er på nett daglig.1
Det er de voksne som bruker Facebook, Twitter og Instagram mest. De unge er mye
på Instagram, Snapchat, mens de minste bruker mest Youtube.

Hva trenger du for å opprette en konto på nettsamfunn?
Som privat person trenger du en e-postadresse for å registrere deg. Du er nødt til å
legge inn dine personopplysninger og konto aktiverer du via e-postadressen.
Aktiveringslink med påmeldingssammendrag sendes til e-postadressen din og der i
fra starter du opp. På de fleste sosiale nettsamfunn er 16 års aldersgrense for å
registrere seg.

1

Kilde SSB: https://www.ssb.no/kultur-og-fritid/statistikker/medie/aar/2016-04-14
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Kort om Facebook:
Facebook er et nettverk hvor du har en egen side som brukes til dialog og
kommunikasjon og ikke kun informasjon, som på mange andre sosiale medier.
Det er gratis å bruke Facebook.

Du kan bl.a. finne og kommunisere med venner, dele video og bilder, sende
meldinger og chatte online.

I motsetning til andre sosiale medier som bl.a. Twitter og Blogg, har du på Facebook
selv kontroll over hvem du godkjenner som “ny venn”

Ved å bruke innstillingene på Facebook riktig vil du ha full kontroll over hva du vil
dele og med hvem
Øvelse
3. Bruk en søkemotor, f. eks. Google (www.google.no)
4. Søk etter Jens Stoltenberg Facebook.
5. Du kan prøve å søke kronprinsparet facebook

4

Kort om Twitter
Twitter er nettverk hvor du har en egen side som brukes til korte statusoppdateringer
- litt som en slags blogg.

De som ønsker å følge deg på Twitter behøver du ikke å kjenne selv. De liker å følge
deg for hva du skriver. På samme måte kan du følge andre på Twitter.
Twitter er gratis å bruke. Det er i utgangspunktet på engelsk der brukerne sender
korte tekstbaserte meldinger. Disse meldinger kalles TWEETS og kan bestå av maks
140 tegn.

Hovedforskjell mellom Twitter og Facebook
Facebook: Dialog og kommunikasjon fremfor kun informasjon. Veldig omfattende,
finn personer/venner, del video, bilder, send e-post, online chat, med mer!
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Twitter: mer rendyrket verktøy. Korte meldinger og delingsverdi. Nyheter kan spre
seg raskt innen de miljøene der det er viktig (journalister, politikerne, politi og
sikkerhetspersonell, m.m. )

Facebook: I motsetning til Twitter, hvor hvem som helst kan følge deg, har du på
Facebook selv kontroll over hvem du godkjenner som “ny venn”.

Twitter: De som ønsker å følge deg på Twitter behøver du ikke å kjenne selv. De
Oppgave:
Se egen oppgavehefte om hvordan opprette konto på Facebook.

Kort om Instagram
Instagram - gratis bilde – delingstjeneste og sosialt nettverk. Tjenesten har vært tatt i
bruk siden 2010, og startet som en app for iPhone, iPad, og iPhode touch. I april
2012 ble det tatt i bruk for Android, og i mars 2014 ble det opprettet app til Windows
phone. Samme år ble Instagram kjøpt opp av Facebook for 1 milliard $.

På Instagram er det mulig å dele bilder, og 15 sekunders lange videoklipp. Når
brukerne skal legge ut bilder eller videoer kan de enten bruke Instagram sitt kamera
eller laste opp egne bilder og videoer. Disse ferdige videoene må brukerne redigere
slik at de kun varer i 15 sekunder.
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