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Facebook, spiller en stigende rolle i hverdagslivet, på den politiske dagsorden og i virksomheder og

organisationer. Fra at være et amerikansk netværk for college studerende er Facebook blevet et globalt socialt
og kulturelt fænomen.

Danmark er et af de lande, hvor Facebook har den største udbredelse og brug; således har mere end halvdelen
af den danske befolkning en profil på Facebook.

Denne antologi, den første dansksprogede specifikt om Facebook, samler en række danske forskere og andre
med indsigt i sociale medier, som hver især har ydet væsentlige bidrag til den videnskabelige forståelse af

sociale medier generelt og Facebook specifikt.

Bogen omhandler blandt andet Facebooks historie og aktuelle anvendelse i Danmark, Facebooks sociale
konsekvenser samt dets rolle i den politiske offentlighed, i journalistikken og for virksomheder.

Bogen henvender sig til studerende og undervisere ved videregående uddannelser. Dele af bogen vil også
med fordel kunne anvendes i f.eks. samfundsfag på gymnasiet og handelsskolen, samt på andre

ungdomsuddannelser. Bogen vil desuden være interessant læsning for alle, der interesserer sig for den rivende
udvikling inden for sociale medier.

 

Sociale medier, ikke mindst Facebook, spiller en stigende rolle i
hverdagslivet, på den politiske dagsorden og i virksomheder og
organisationer. Fra at være et amerikansk netværk for college
studerende er Facebook blevet et globalt socialt og kulturelt

fænomen.

Danmark er et af de lande, hvor Facebook har den største udbredelse
og brug; således har mere end halvdelen af den danske befolkning en

profil på Facebook.

Denne antologi, den første dansksprogede specifikt om Facebook,
samler en række danske forskere og andre med indsigt i sociale

medier, som hver især har ydet væsentlige bidrag til den
videnskabelige forståelse af sociale medier generelt og Facebook

specifikt.

Bogen omhandler blandt andet Facebooks historie og aktuelle
anvendelse i Danmark, Facebooks sociale konsekvenser samt dets

rolle i den politiske offentlighed, i journalistikken og for
virksomheder.

Bogen henvender sig til studerende og undervisere ved videregående
uddannelser. Dele af bogen vil også med fordel kunne anvendes i
f.eks. samfundsfag på gymnasiet og handelsskolen, samt på andre



ungdomsuddannelser. Bogen vil desuden være interessant læsning
for alle, der interesserer sig for den rivende udvikling inden for

sociale medier.
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