Vanligaste apparna 2020
Facebook:

Ett nätverk där du skapar din egna personliga profil och skickar vänförfrågningar till de som du känner eller vill lära
känna. Du kan välja att ha ditt konto privat eller öppet så att alla kan gå in och se vad du har på just din sida. Här
kan du dela med dig av texter, bilder, videos och länkar. Man kan både skapa egna grupper eller gå med i andras. Ett
verktyg för att hålla kontakten och ett bra forum för att hitta evenemang och se vad som händer i sin närhet.

Instagram:

Liknade Facebook fast med fokus på bilder och videos istället för text. Du integrerar genom att gilla och kommentera
andras bilder/videos. Här kan du lägga upp i ditt flöde (din sida), i din story, en händelse som försvinner efter 24 h
eller i reels som är en kopia på Tik Toks funktioner, alltså korta videosnuttar på 15 sek.

Snapchat:

Är en app där du främst skickar bilder eller videos till dina kontakter som försvinner efter de kollat på dem. Du kan
lägga på filter, stickers, text eller rita på dem. Finns även en chattfunktion där konversationen försvinner efter en
stund. Mycket populär bland unga.

Tik Tok:

En annan app som är populär bland unga, där du skapar videoklipp och delar med antingen dina kontakter eller som
är tillgänglig för alla beroende på om du har en öppen eller stängd profil. Här kan du lägga in filter, klippa, lägga in
memes och skriva i videoklippen.

Youtube:

En webbplats/app där användare lägger upp videos som tex vloggar. Här kan du prenumerera på konton, gilla och
kommentera.

Whatsapp:

Fungerar som messenger, används för att skicka och ta emot meddelanden, samtal, bilder, videor, dokument och
röstmeddelanden. Den är gratis och synkroniserar med dina kontakter.

Twitter:

Liknande Facebook och Instagram fast här mer fokus på text. Du kan lägga upp kortare inlägg eller som man säger en
tweet, här är alla konton offentliga. Man kan gilla, kommentera, retweeta andras inlägg.

Tellonym:

Är en gratis app där man anonymt skickar meddelanden till varandra. Här ber man att folk ska skicka frågor som man
ska svara på. Denna app har varit hårt kritiserad för att den används för att skicka elaka kommentarer och frågor.

Wink - make new friends and chat:

Som Tinder, här kan du swipa höger eller vänster beroende på om du vill skicka ett meddelande till den personen.
En app som kör först på utseende och sen på hur man är som person.

Houseparty:

Är en app där du kan ha gruppvideo chattar. Du får ett meddelande när vänner är tillgängliga och man kan vara upp
till åtta personer i chatten
Twitch:
Är ett spelcommunity, här kan du livestreama allt som handlar om datorspel.
Detta inräknar även spel från konsoler, mobil, emulatorer samt brädspel.
Andra appar att kolla upp: Yubo, Discord, Periscope, Squad - talk and hang out, Viber och
ask fm.
Tänk på att det hela tiden kommer nya appar och forum så att ni uppdaterar er om vilka forum och appar
som används av barn och ungdomar.

