Poddar, bloggar, twitter, youtube, facebook, snapchat,
instagram, hemsidor och annat kul på nätet

Youtube – vad är det?

Youtube är en videodelningstjänst, som ägs av Google. På deras hemsida kan du
titta på videoklipp som lagts upp av vem som helst, om vad som helst.

Hur gör man?

Vill du bara titta på klipp behöver du inte registrera dig. I sökrutan kan du söka
efter det som intresserar dig och titta direkt.
Vill du lägga upp egna videoklipp måste du först registrera ett konto (gratis).
Även om du vill kommentera andra klipp måste du ha ett konto.
Man kan bestämma om man ska begränsa ett videoklipp så att bara några få utvalda kan se det (till exempel släkten), eller låta det vara öppet för alla att titta.

Vem tittar?

Youtube är enormt populärt bland ungdomar, och det har växt fram Youtubekändisar, personer som blivit kända genom att publicera filmer på Youtube.
De kallas Youtubers eller vloggare (förkortning för videobloggare).

Annat smått och gott

På Youtube kan man även hitta klipp från teveprogram och musik av kända och
okända artister.

Podcast – vad är det?

En podcast (även kallad podsändning eller pod-radio) är ett radioprogram som
man kan ladda ned. På så vis skiljer den sig från vanliga radioprogram eftersom
man kan lyssna på ett avsnitt när man vill.

Hur lyssnar man?

Du kan lyssna via din dator, läsplatta, smartphone, MP3-spelare.
Antingen laddar du ned avsnittet, så att du kan lyssna på det fler gånger, eller
också streamar du och lyssnar direkt (då krävs konstant internetuppkoppling).

Vad handlar de om?

Programmen kan handla om vad som helst: kultur, politik, samhälle, sport, historia, film, teater, krim, humor, musik, djur etc. Många poddar består av ett samtal
mellan två personer.

Var hittar jag dem?

Du kan ladda ned appar för podcastklienter i App store eller Google play.
Det finns också poddar att hitta på hemsidorna för exempelvis Sveriges Radio,
Expressen, Aftonbladet.

Twitter – vad är det?

Twitter är en bloggliknande tjänst (microblogg) där man skriver korta inlägg,
högst 280 tecken inklusive blanksteg, om vad som faller en in.

Hur gör man?

Du skapar ett konto och sen är det fritt fram att skriva om vad som helst i något
som kallas tweets. För att du inte ska prata för sig själv krävs att dun hittar några
vänner som kan följa dina inlägg och som du kan följa. Vänner kallas followers.
Du kan dela tweets, det vill säga skicka vidare till andra, retweeta.

Vad skriver man om?

Många skriver om vardagshändelser, vad de gör just nu. Andra skriver om saker
de läst i tidningen eller sett på teve. Tänk bara på Donald Trump...

Hur hittar man intressanta twittrare?

När du har ett twitterkonto är det bara att lista dig på ämnen som intresserar dig,
eller personer som verkar spännande. Du kan exempelvis följa Trump eller Bildt,
som också twittrar mycket, men också företag eller föreningar som du intresserar
dig för.

Facebook – vad är det?

Facebook är ett socialt nätverk där syftet är att umgås med andra över internet.
Du kan till exempel leta upp gamla klasskamrater och arbetskamrater, hålla kontakten med släktingar och kompisar och dela information med dem.

Hur gör man?

Du lägger upp ett konto (gratis) och använder ditt riktiga namn. Du bestämmer
själv vilka som ska få tillgång till information som du lägger upp. När du blivit
medlem på Facebook kan du börja söka efter vänner och be att få bli deras vän.
De beslutar sedan om de vill bli vän med dig. Andra kan fråga om du vill vara deras vän. Du styr alltså själv vilken information du vill dela ut och till vilka.
Du kan också skicka meddelanden till dina vänner via en meddelandefunktion.

Hitta gamla och nya vänner

Facebook är ett bra sätt att leta upp personer som tappat kontakten med. Du kan
också söka på städer och skolor du gått på.
Vill du hitta nya vänner, personer du inte redan känner, finns det många möjligheter för det. Det finns grupper där personer med samma intressen kan vara med
och på den vägen går det att lära känna nya människor och få nya vänner.

Instagram – vad är det?

Instagram, som ägs av Facebook, är en app för foto- och filmdelning via mobilen.
Om du har ett Instagramkonto kan du bli följare och se och kommentera bilder
som folk lägger ut.

Hur fungerar Instagram?

Ladda ned appen Instagram till mobilen.
Du tar foton med din mobil, lägger till en bildtext och postar dem. Då visas bilderna i följarnas flöde och de kan gilla och kommentera dina bilder.
På samma sätt följer du andra användare och får deras bilder i ditt flöde, på din
startsida, för att gilla och kommentera.

Hashtags

Så kallade hashtags eller hashtaggar är vanligt på Instagram.
Hashtag (#) är ett slags etikettord, ett sätt att märka sin bild för att sätta sin bild
i ett sammanhang. Kanske har du tagit en bild på ditt nyrenoverade kök. Bildtexten skulle då kunna vara ”Äntligen! #kök #renoverat”. Du väljer själv vilka hashtags du vill ha, och skriver in dem i din bildtext med tecknet # framför.

Snapchat – vad är det?

Snapchat är lite som en blandning av Facebook och Instagram, där man kan
skicka bilder och filmer, men där dessa inom tio sekunder försvinner sedan följarna tittat. Detta är så kallade snaps.

Snaps och stories

När man skickar bilder eller videos kan man lägga till text så att det blir en story.
Det enklaste sättet att använda snapchat är att ta del av andra användares innehåll. Det förutsätter givetvis att man följer andra på Snapchat.

Vilka använder Snapchat?

Till största delen är det tonåringar i åldrarna 12–15 år som använder Snapchat.
Populärast i den åldern är dock Instagram, följt av Facebook, medan Twitter inte
är lika populärt bland de yngsta.
För 16–25-åringar är det fortfarande populärast med Facebook följt av Instagram
och Snapchat.

Hemsidor – vad är det?

En hemsida är en webbplats, kan också kallas sajt. I strikt mening är en hemsida
den sida du valt som startsida i din webbläsare/browser. Begreppet hemsida har
kommit att betyda lite vad som helst, så begreppet webbplats rekommenderas
som benämning på en samling av webbsidor.

Vilka har hemsidor/webbplatser?

Myndigheter, företag, föreningar, massmedier etc. har webbplatser, där det finns
ett fast innehåll.
Men även artister, privatpersoner, kennlar och en massa andra har egna webbplatser.

Skillnaden mellan blogg och hemsida?

En hemsida/webbplats har ett fast innehåll med många underavdelningar, som
kan uppdateras, medan en blogg fylls på hela tiden så att det blir ett flöde.

Blogg– vad är det?

En blogg eller webblogg är en webbplats som uppdateras ungefär som en dagbok
på nätet, oftast skapad och underhållen av en person, och där läsarna har möjlighet att kommentera inläggen.

Vilka är det som bloggar?

Privatpersoner använder oftast bloggar för att skriva om sina intressen, tankar
och åsikter inom olika intresseområden.
Professionella bloggare t.ex. politiker, experter och konsulter använder oftast
bloggar för att skapa opinion och förmedla sina åsikter, eller för att dela med sig
av sin kunskap och kompetens inom sitt speciella område.

Vad krävs av en blogg?

För att betraktas som en blogg krävs att innehållet uppdateras regelbundet med
nya inlägg. Inläggen är i allmänhet relativt korta med länkar till andra webbsidor
eller bloggar.
Inläggen visas i kronologisk ordning med de nyaste inläggen överst. Språkbruket
är oftast informellt och personligt.

Tips på hemsidor

Nyfiken Grå – nättidning för 60-plussare: www.nyfikengra.se
News 55 – nyheter och erfarna tankar: www.news55.se
Youtube: www.youtube.com (sök själv på namn i sökrutan)

Tips på poddar

P4 Plus – populärmusik från 50-, 60-, 70-talen: sverigesradio.se/p4plus
P3 dokumentär – gräver i arkiven och pratar med dem som var med: sverigesradio.se/p3dokumentar
Klassiska podden – Camilla Lundberg och Carl Tofft småpratar om våra mest
kända kompositörer: sverigesradio.se/klassiskapodden

Tips på yotuber

Sven Melander: Sketcher, åsikter, partiledarintervjuer

Tips på bloggare

En man med ett skägg – Kalle Lind grottar ned sig i gubbar i Nöjessverige, mycket
nostalgi: blogg.djungeltrumman.se/kulturarbete

