Temadag 2016-10-10
INNEHÅLL FÖR FACEBOOKSKOLANS UTBILDNINGSFILM

Mitt mål under denna eftermiddag är att du ska ha lärt dig att skapa ett Facebookkonto och få dig att hitta en ny värld. Tänk på att det finns inga konstiga frågor, jag vill
att du ska känna dig trygg med att skapa och använda ett Facebook konto.

1. Hur man startar upp ett facebookkonto via en dator: www.facebook.com
2. Via en app för telefon eller platta via appen: Facebook.
3. Uppgifter





Namn, e-postadress eller mobilnummer
Lösenord (paus för frågor)
Ålder och kön
Bekräfta och godkänna sin angivna E-postadress

4. Profilbild






Vikten av varför man bör ha en offentlig profilbild på sitt konto.
Facebook kommer endast åt dina bilder när du godkänner det.
Hur man går tillväga för att få till en profilbild på sitt Facebook konto.
Hur man gör sin bild hemlig

5. Mobilnummer




Har man inte telefonen med sig, så kan man göra detta vid ett senare tillfälle.
Bekräfta telefonnumret med speciell engångs kod.
Vikten av att Facebook kommer åt ditt mobilnummer, om man skulle glömt bort sitt
lösenord.

6. Slutföra sitt konto
7. Omslagsbild


Hur man gör för att lägga till en omslagsbild på sin *tidslinje på Facebook.

8. Inställningar på OM


Vem är du: Beskrivning om dig b.l.a. nuvarande bostadsort (valfritt) Man kan välja vad som
ska vara offentligt och vad endast vänner ska kunna se.

9. Säkerhetsinställningar och målgruppsväljare




Vilken inställning bland *målgruppsväljarna är säkrast.
Hur går man tillväga för att ändra inställningarna via säkerhetsinställningar, sedan via din
tidslinje.
Visar först hur det ser ut via en dator, sedan visar jag hur det ser ut via appen.

10. Inställningar



Platsinställningar via telefonen (Överkurs)

11. E-postaviseringar


Hur man tar bort *E-postaviseringar.

12. Spelförfrågningar




hur man tar bort spelförfrågningar.
hur man blockerar vänners spelpoäng mm.
har kan man hitta spelen om man vill spela spel.

13. Tidslinje
 vad är en tidslinje och hur ser den ut
 hur är Facebooksidan uppbyggd via en dator
 hur det ser ut via appen.

14. Facebook vänner
 visar först via en dator.
 vänförslag, vän förfrågningar och hitta vänner.
 visar samma sak fast via appen.

15. Röda aviseringar



Aviseringar som visas ovanför, Vänner
,privata meddelanden(PM)
och aviseringar
 Aviseringar visas längst upp till höger på alla sidor på Facebook. När du har fått en ny
avisering visas en röd bubbla där det anges hur många nya aviseringar du har fått. Det finns
separata aviseringar för vänförfrågningar och meddelanden, och resten av dina aviseringar
visas över jordklotsikonen.
 Om någon skickar en vänförfrågan visas siffran 1 ovanför
-ikonen för vänförfrågan.
Klicka på ikonen för att svara på denna begäran eller hitta personer som du kanske känner.
 Du kan också klicka på meddelandeikonen
om du vill se din inkorg eller skicka ett nytt
meddelande. Fungerar endast om du använder datorn, gör du detta via telefon eller platta
måste du ha appen Messenger.

RAST OCH FRÅGOR
Efter ca 1 timme av utbildningen tar vi rast ca ca 20 min, Här kan jag svara på frågor och ev
hjälpa till.
16. Tagga ( tag= etikett/markering)
17. Vad är att *tagga?
Visar:





Tagga med namn
Tagga ord: Om du har målgruppsinställningen offentligt ex när man tävlar eller delar
ett blogginlägg.
Tagga fotografier
Tagga plats

18. Dela bilder och filmer på din tidslinje, andras tidslinjer eller grupper.
Viktigt att tänka på när man delar fotografier och filmer på andra personer och speciellt på
andras barn.
 Visa hur man delar bilder och filmer.
 Klicka på pilen
överst till höger på valfri Facebook-sida och välj Inställningar
 Klicka på Tidslinje och taggning i den vänstra kolumnen
 Leta upp inställningen Vill du granska taggar som andra lägger till i dina inlägg på
Facebook?och klicka på Redigera längst till höger
 Välj Aktiverad på listmenyn.
 Gilla, lika med känslo emojis

19. Så här aktiverar eller inaktiverar du *aviseringar:
(Visar hur man går tillväga)



Aktiverar eller inaktiverar aviseringar när du alt, skrivit i en persons kommentarfält alt
en vän har delat med sig av något och du vill inte se samma eller liknande aktiviteter i
ditt tidsflöde.

Den gråa pilen höger vid alla statusuppdateringar inom ditt tidsflöde och inom grupper
innehåller massa olika valmöjligheter.

20. Privata medelanden (PM)


Du kan också klicka på meddelandeikonen
om du vill se din inkorg eller skicka ett nytt
meddelande. Fungerar endast om du använder datorn, gör du detta via telefon eller platta måste

du ha gratisappen Massenger.


21. Facebookgrupper och sidor
(visar hur man söker efter grupper)
Tips om två FACEBOOK-grupper
Visar hur man går tillväga för att skapa en egen grupp.
 Du går med i en grupp genom att gå till gruppen och klicka på Gå med i grupp längst upp till
höger.
 Beroende på gruppens inställningar kanske du måste vänta tills en gruppadministratör har godkänt
din förfrågan.
Tänk på det här innan du går med i en grupp:
 Andra kan se när du går med i en offentlig eller sluten grupp och att du är medlem i den
gruppen, t.ex. via nyhetsflöden och sökresultat.
 När någon lägger till dig i en offentlig eller sluten grupp kan andra se att du har fått en
inbjudan (t.ex. via nyhetsflödet eller sökningar). När du besöker en grupp som du bjudits
in till blir du medlem och andra kan se att du har gått med i gruppen.
 Vissa grupper på Facebook har sekretessinställningen Hemlig och visas inte i
sökresultaten. Du kan se dem efter att en gruppmedlem har lagt till dig.
 Tipsar om att gå med i Facebookgruppen Grannsamverkan i Salems kommun(om du
uppfyller kriterierna)
 Tipsar om att gå med i Facebookgruppen Trädgårdskompisar inom Salem, Botkyrka,
Södertälje och Huddinge.
 Viktig information till alla som är kontaktombud inom Grannsaverkan inom sin
förening eller liknande. Informationsmöte på Murgrönan 25 oktober kl 18.30-19.30.

22. Facebook-sidor


Facebook-sidor hjälper företag, organisationer och varumärken att dela händelser och
samverka med andra. Om du gillar sidor du är intresserad av får du uppdateringar om deras
aktivitet.

23. Appen - Groups


Den här appen ger dig en särskild plats för dig och dina grupper.
Inom denna app kan man söka inom sina grupper med sökord. Annars kan man bara söka
sina grupper med sökord genom en dator.

24. Facebook appen vs facebook konto via datorn
25. Inaktivera (pausa) ditt Facebook konto


Visar hur man går tillväga.

26. Avsluta sitt Facebookkonto


https://www.facebook.com/help/delete_account

27. Bra sidor när man är ny på Facebook





Sekretessgrunderna via sekretessvägarna.
Facebook gruppen FBskolan.
Facebooks hjälpcenter.
Facebookfilmen kommer att finnas tillgänglig på YouTube under namnet “Facebookskolan”
samt troligen på SeniorNET hemsida.

Filmen är skapad av Ulrica AKA Ullis Tjärnberg med app programmet “Explain Evereything”
och redigerats med programet “Wondershare Filmora”.

Tack för uppmärksamheten / Ullis
Ordförklaringar:
*Tidslinje som ska göra det enkelt att se olika händelser i användarens liv. Profilsidan får en annan
uppbyggnad och det är lättare att få en röd tråd i personens liv. Användarna kan dock enkelt redigera
vilken information som ska visas eller inte visas på tidslinjen.
*Med målgruppsväljaren kan du välja en målgrupp för innehållet du delar. Det finns ofta en
målgruppsväljare på de ställen där du delar statusuppdateringar, foton och annat. Verktyget minns
vilken målgrupp du använt till ditt senaste inlägg och fortsätter att använda samma inställning tills du
ändrar den. Om du t.ex. väljer inställningen Offentligt för ett inlägg kommer ditt nästa inlägg också att
visas offentligt om du inte ändrar inställningen. Om du vill ändra målgrupp för ett inlägg efter att du
delat det kan du klicka på målgruppsväljaren och välja en ny målgrupp.
Tänk på att om du gör ett inlägg på någon annans tidslinje bestämmer den personen vilken målgrupp
som kan se inlägget.
*E-postaviseringar är Facebook-uppdateringar som du får via e-post.
*Taggning är ett så kallat sökord, när man ex söker på ordet eller namnet på googel kommer då lättre
saker upp kopplat till ordet eller namnet. Man kan hjälpa till att tagga ett ord med hashtag innan ordet,
utan mellanslag. Alla kan tagga dig i foton och andra inlägg. Taggar från personer som du inte är vän
med kan visas i din tidslinjegranskning. Där kan du bestämma om du vill tillåta att de visas på din
tidslinje. Tänk på att inlägg som du väljer att inte visa på tidslinjen kan synas i nyhetsflödet och på
andra ställen på Facebook.
*Taggranskningen är ett alternativ som du kan använda för att godkänna eller refusera taggar som
andra lägger till i dina inlägg. När du aktiverar den kommer taggar som någon lägger till i något som
du har publicerat inte att visas förrän du godkänner dem.
*Aviseringar är uppdateringar om Facebook-aktivitet. Vilka aviseringar som förekommer beror på
vilken plattform du använder.
Länken till Facebookskolan hittar du på www.seniornetsalem.se där du kan klicka igång Facebookskolan.
https://www.youtube.com/watch?v=buQC2PoSrIo&authuser=0

