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brugeren af det sociale medie mulighed for simpelt, nemt og hurtigt at kommunikere med andre brugere af det
samme medie og skaber derved et fællesskab, hvor brugerne samler sig om det, man interesserer sig for og

kan lide.

Flere og flere personer i alderen 50+ er sprunget med på bølgen og kan på den måde kommunikere med børn
og børnebørn på den digitale front. Men ikke alle har mod på de sociale medier - det er nemlig ikke lige til,

når man er vokset op i tiden før mobiltelefoner og internet.
"Det er nemt at være på!" guider trin-for-trin nybegyndere igennem, hvordan man benytter sig af de
populæreste sociale medier som yngre familiemedlemmer uden tvivl bruger; Facebook, Messenger,

Instagram, Snapchat og Skype på nybegynderniveau - og pludselig kan man nemt og simpelt komme i
kontakt med venner, familie eller andre.

Målet med bogen er at få åbnet de sociale medier op for den ældre generation og forklare, hvilke store
muligheder sociale medier rummer for kommunikation generationer i mellem - med gevinst for alle parter.

Om forfatteren:
Bogen er skrevet af Karoline Matilde Esvold Hallengren (f. 1997). Karoline er én blandt mange unge, som
benytter sig af de sociale medier dagligt. Hun ønsker inderligt, at flere end den unge generation benytter sig
af de sociale medier, for kontakt mellem venner og familie på tværs af generationer er særdeles vigtigt. Hun
er derudover også forfatter til it-bogen "Du skal bare trykke dér" (2016), som guider it-nybegynderen i,

hvordan vedkommende benytter sig af sin smartphone/tablet.
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