
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Välkommen till kursen Sociala medier, 7,5 hp 
 
Information för antagna till ht 2013 
 
Kursen Sociala medier är ett tillfälle att fördjupa dig i Facebook, Twitter, Pinterest, 
Linkedin och andra platser som folk hänger på nuförtiden. Är du en lurker eller en 
contributor? Vill du vara med överallt eller har du inte gått med i Facebook ännu? I 
kursens uppgifter analyseras användandet av sociala medier för olika syften och i olika 
kontexter. Genom att studera hur deltagande i olika gemenskaper på internet ser ut lär 
du dig inte bara mer om hur man deltar. Du får också verktyg för att använda sociala 
medier i exempelvis strategisk marknadsföring. Kursens upplägg ger tillfälle till 
fördjupning, baserat på aktuell forskning, inom områden som intresserar just dig särskilt 
mycket. 
 
Kursen går på helfart, distans mellan den 7 november och 6 december 2013 och startar 
med en inspelad introduktion den 7 november. Introduktionen liksom föreläsnings- och 
undervisningsmaterial kommer att publiceras via lärplattformen PING PONG. Där har 
du också möjlighet att kommunicera med andra kursdeltagare samt med kursens lärare. 
Du behöver en internetuppkoppling för att kunna ta del av materialet i PING PONG, 
samt även en webbkamera och mikrofon på din dator för att kunna delta i seminarier via 
Adobe Connect. Vi återkommer med information om detta vid kursstarten. 
 
På högskolans webbplats (Kurs- och programtorget) kan du läsa mer om kursen och titta 
på kursplanen, som även innehåller litteraturlistan.  
 
Varmt välkommen! 
David Gunnarsson Lorentzen och Charlotte von Essen, kursansvariga 
 
david.gunnarsson_lorentzen@hb.se, charlotte.von_essen@hb.se 
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Registreringen på webben öppnar vecka 33 så tidigast den 12 augusti 2013 kan du 
registrera dig enligt anvisningar i det mail du skall ha fått. Notera ditt 
användarnamn och lösenord som skapas vid registreringen! Observera att trots att 
kursen börjar först i november så måste du ändå registrera dig i augusti för att få 
behålla din plats. När du registrerat dig så får du tillgång till lärplattformen PING 
PONG – du loggar in med ditt användarnamn (S13xxxx). 

Observera att vi inte skickar någon utbildnings- eller kursinformation via posten. 
All information finns på webben/PING PONG. 

När du loggat in så kommer du att ha tillgång till den aktivitet/kurs som du ska läsa 
och där hittar du all information du kan behöva inför kursstart. Du behöver därför 
logga in snarast i PING PONG så att du inte missar någon viktig information. 

 

Problem med registreringen? Skicka e-post till registrera@hb.se 

Allmänna studentfrågor? Skicka e-post till studentcentrum@hb.se 

Adress till PING PONG? https://pingpong.hb.se 

Vi har många sökande till kursen, därför ber vi dig att kontakta oss via mail om du 
inte tänker ta din plats i anspråk. Skicka det då till bhs@hb.se 
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