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Sotsiaalmeedia

• Millised platvormid?

• Professionaalne/personaalne?



Blogimine/vlogimine



(audio)visuaalse sisu võidukäik

• Videod, podcastid, fotod
– Infograafika
– Vlogid, lifecasting, live-streaming
– Selfid (+we-fied, jne)
– Animatsioonid
– GIFid
– Meemid
– Time-lapse ehk kiirendatud videod
– Mash-upid, remiksid
– Vebinarid
– ...



Visuaalne digikultuur – nt Instagram, YouTube



Miks sotsiaalmeedia?
Meishar-Tal, H., & Pieterse, E. (2017). Why do academics use academic social networking sites?. The International Review of Research in Open and Distributed Learning, 18(1).

Ja lisaks: https://www.timeshighereducation.com/a-z-social-media

• Viis baasvajadust, millele meediakasutus saab vastata (uses and gratifications theory, e.g. Bantz, 1982; Bryant & Zillmann, 1984)

– Kognitiivsed vajadused – mh info ja teadmiste saamine

– Emotsionaalsed vajadused  - mh rõõm, meelelahutus

– Sotsiaalsed vajadused – mh kuulumine, panustamine, mõju

– Individuaalsed vajadused – mh enesekindlus ja –väljendus, kasu

– Eskapistlikud vajadused – mh reaalsusest põgenemine

• Sotsiaalmeedia lubavused (affordances)

– Online-enesepresentatsioon: teadlase võimalus oma kogemusi, mõtteid ja saavutusi esitleda, professionaalne maine (Barbour & 
Marshall, 2012)

– Teadmiste levik: uue teadmise kiire leviku potentsiaal, eriti kui see on suunatud kitsamale asjast huvitunud sihtauditooriumile 
(Espinoza Vasquez & Caicedo Bastidas, 2015)

– Koostöö: interdistsiplinaarsed, rahvusvahelise meeskonnaga projektid lihtsamad hallata, erialavõrgustikega kergem haakuda 
(Kelly, 2013)

– Info haldamine: lõpetatud, töös ja „toored“ mõtted, teiste töö süstematiseerimine, talletamine, sortimine jne

– Mõju mõõtmine: vaatamised, alla laadimised, viited, sotsiaalmeedia-kõmu jne (Ovadia, 2013; Gruzd, Staves, & Wilk, 2011)

https://www.timeshighereducation.com/a-z-social-media


Kohalolu, online-persona



Koostöine info liigutamine

#Hashtag-publics

– Konverentsid

– Teemad

– Õppetöö

– Projektid 



Kogukond, Twitteri näitel

#ICanHazPdf



https://www.theguardian.com/higher-education-network/2015/jun/11/distractinglysexy-twitter-campaign-mocks-tim-hunts-sexist-comments

https://www.theguardian.com/higher-education-network/2015/jun/11/distractinglysexy-twitter-campaign-mocks-tim-hunts-sexist-comments


Meelelahutus, mängurõõm

https://www.editage.com/insights/27-hilarious-academics-on-twitter-you-need-to-start-following-today

https://www.editage.com/insights/27-hilarious-academics-on-twitter-you-need-to-start-following-today


• Must huumor

• Struktuuri- ja enesekriitika

• Ühise identiteedi loome





Nähtamatud auditooriumid

• Vahendatud avalikkuses ei näe me enda jälgijaid ning  teistele 
kasutajatele saab kättesaadavaks aeg ja ruum, milles ise 
osalised ei ole olnud

– Context collapse (boyd, 2008): uus meedia on seganud kokku 
erinevad kontekstid, mis muidu olid eraldiseisvad, auditoorium on 
nähtamatu ja materjal püsiv

– Normid põrkuvad, rollikonfliktid, filtrimullid ja nende lõhkemine



• Ideaalsed ja košmaarsed auditooriumid koos

• Ei saa olla salamölakas vaid ühes sfääris, lekib kõikjale

• Kontekstid kukuvad kokku, tekstid võimenduvad

– Paranoia ja PC?



Tudeng-õppejõud sotsiaalmeedias (Ariva, 2018)

No näiteks ma eeldaks, et ülikoolis näiteks töötavad nii-öelda meditsiini ja teadust toetavad
inimesed näiteks Et siis ma eeldaks, et kui ma lähen mõne teaduri vms FB lehele, siis ta ei jagaks
näiteks, et maailm seisab kilpkonna peal. /…/ Kui ma seda näeksin, siis ma seaksin nagu
kahtluse alla tema õpetamiskvaliteedi ka selle jagamise tulemusena, mida ta jagab

Ma ütlen jah, ma olen näinud ainult selles Virginia Woolfi grupis, feminismigrupis näinud seda
ühte õppejõudu, kes on seal teinud mõningaid, mitte väga julgeid, väljaütlemisi, vaid selles
mõttes, et ma ütleks, et ta ei ole tõmmanud endale mingit negatiivset tähelepanu, vaid need 
postitused on sellised nagu kaalutletud ja argumenteeritud või nagu ma ei tea ... Vähemalt kui
ma olen lugenud, mul ei ole midagi niimoodi meelde jäänud nagu, et issand, mida ta räägib või
mida ta ajab, et kas on õppejõule sobilik?

• Vt juurde: Diamond, A. C. (2017). Social Media Policies and Academic Freedom: Higher Education Faculty and 
Administrator Perceptions. URL: http://commons.cu-
portland.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1028&context=edudissertations

http://commons.cu-portland.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1028&context=edudissertations




„Uus“ meedia – „vana“ meedia



Paksu nahka!

http://theoatmeal.com/


