
Tweet dine råd 
-  og gør dem levende med Vine og Instagram 

http://europa.eu/legislation_summaries/agriculture/general_framework/l60032_en.htm
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Opret Twitter 
Du har to muligheder for at oprette din konto: 

 

• På www.twitter.com 

• Via download af app’en Twitter på din smartphone. 

Har du oprettet en konto 

via Twitter.com, bruger du 

dine login oplysninger 

herfra. 

 

3… 

1. 2. 3. 

http://www.twitter.com


Indstillinger og Twitter 
 

Du kan tjekke indstillinger for din Twitterkonto og oprette flere konti. 

 

1. 2. 3. 4. 

4… 



5… 

Skriv en Tweet 

# kaldes hashtag og benyttes til at placere en 

tweet under et emne. Når andre søger på 

dette emne vil tweeten komme frem. Skriver 

du #græs, får du vist alle andre tweets med 

samme hashtag og kan på den måde følge 

relevante diskussioner. 

 

Henviser du til en anden bruger i din tweet, 

sætter du @ foran navnet og så får person 

besked om, at du har skrevet om ham eller 

hende. Fx ”hvad gør jeg nu 

@Planteavl?” 

 

En Tweet kan højst være 

140 tegn. Når du er færdig 

med at skrive, skal du trykke 

på ’Tweet’. 

 

1. 2. 

Du kan skrive en tweet ved 

at klikke på fjerpennen i 

øverste højre hjørne. 

 Du kan tilføje lokalitet. 

Du kan tage et billede og tilføje dette til Tweeten. 

Du kan tilføje et eksisterende foto fra din 

smartphone. 



6. 

Brug af Twitter Du kan søge efter tweets, 

hashtag og konti. 

 

Du kan kommentere på 

egne og andres tweets. 

 

Du kan re-tweete andres 

tweets, så de vises på din 

profil. 

 

Du kan lave egen eller 

andres tweet til en favorit. 

 

Du kan  via e-mail eller 

kopi af link dele egne eller 

andres tweets. 

 

 

Du kan slette egne 

tweets. 

 

Du kan indlejre dine tweets på en hjemmeside eller en blog. Du finder koden til dette ved at logge ind på www.twitter.com. 

Find indstillinger – se under tandhjulet oppe til højre – og vælg widget i menuen nederst til venstre. Herefter kan du oprette 

en eller flere widgets, du skal blot kopiere den kode, der bliver genereret og indsætte den på dit websted. 

1. 2. 

http://www.twitter.com
http://www.twitter.com
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Brug ved flere Twitter konti 
Du kan bruge flere konti. Her er vist, hvordan der skiftes fra Her og Nu i marken - @planteavl til 

Projekt Vi&Di - @viogdi. 

7... 

1. 2. 3. 

Under din profil, ’Mig’, 

klikker du på ikonet med 

personerne, der indikerer 

’Konti’. 

Under ’Konti’ ses alle de 

forskellige konti, du har 

oprettet. Fluebenet skal 

være markeret ved den, du 

ønsker at benytte. 

Nu anvender du den valgte 

konto. 



8.. 

Opret Vine 
Vine er små videoklip på 6 sekunder. Det er nemt at få en Vine-konto, og allernemmest hvis du 

allerede har en Twitter-konto.  

 

Vine kan kun oprettes via  app’en Vine.   

1. 2. 3. 



9. 

Optag Vine 
Det er nemt at optage en video med Vine. Første  gang du bruger Vine, vil der desuden være en guidet tur. 

Tryk på ikonet med 

videokameraet.  

1. 2. 3. 4. 

Find det du vil optage,  

og hold fingeren nede 

på skærmen for at 

optage. 

En vine-video kan vare 

maks. 6 sekunder. Den 

grønne bjælke indikerer 

hvor lang tid, der er 

gået. 

Når videoen er færdig 

trykkes på fluebenet. 

Du har nu mulighed for 

at dele videoen, -se 

næste slide.  
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Del Vine 
Du kan dele din Vines på Twitter, Facebook og selvfølgelig Vine.  

1. 

2. 

3. 

4. 

Det er en god ide at 

anføre et hashtag i 

caption-feltet,  

 

Du har mulighed for at 

lave en stedangivelse. 

 

Under ’Share’ kan du 

vælge, hvor du ønsker at 

dele din Vine. Fluebenet 

skal være markeret ud 

fra det/de medier, du 

ønsker at slå din Vine op 

på.  

 

Klik på Done for at dele 

din Vine. 

4. 

Du har også mulighed for at dele din Vine senere. 

2.: Klik på de tre prikker.  

3.: Klik på ’Share this post’. 

4.: Vælg om du vil dele på Facebook eller Twitter. 

Med Embed kan du kopiere en kode, hvormed 

filmen kan indsættes på en hjemmeside eller en 

blog. Vælger du Copy Link kopieres adressen og 

denne kan sætte ind i en browser, så filmen kan ses 

på en pc eller mac.   



11. 

Brug af Vine 
I øverste højre hjørne finder du ’Home’. Her 

navigerer du rundt på Vine. 

Home viser 

dig Vines for 

dem, du 

følger.  

Explore  

benytter du til 

at søge 

personer eller 

emner. 

Activity viser  

’likes’ og 

kommentarer 

for din Vine.  

Profil viser 

dine egne 

Vines og 

giver dig 

adgang til 

at redigere 

din profil. 



Brug Vine med flere Twitter konti 
Er du logget ind på Vine med en Twitter-konto, vil din Vine blive delt på denne konto. Du kan benytte andre Twitter-

konti, og Vine vil huske disse.  

1. 2. 3. 4. 

12.. 

På din Profil vælger du 

’Settings’. 
Ved at scrolle ned finder 

du ’Log Out’. 

Nu er du logget ud, 

hvorfor det er muligt at 

logge ind med en anden 

Twitter-konto. 

Vine husker dine 

forskellige konti. 



13. 

Opret Instagram 
Instagram er et medie til foto og video deling. Videoerne kan have en længde op til 15 sekunder.  

 

Du kan kun oprette en Instagram-konto via app’en Instagram. 

1. 2. 3. 



14. 

Optag Instagram 

I menuen i bunden af 

skærmen vælges ikonet 

med kameraet. 

1. 
Ved at klikke på dette ikon, tager du et foto. 

Du optager en video ved at holde fingeren 

nede på dette ikon. Den blå bjælke angiver 

hvor lang tid, du har optaget. Når videoen er 

færdig, trykker du på næste. Du kan filtrere 

og tilføje et cover, inden du deler. 

 

2. 



15. 

Del Instagram 
Når du har taget et foto eller optaget en video, skal du bestemme, hvordan du vil dele denne. Du kan vælge at dele på 

Facebook, Twitter, Tumblr eller via E-mail.                                                               

Tilføj hashtag og tekst, der 

beskriver videoen/fotoet. 

Det medie du ønsker at dele på skal 

være markeret med blåt. 

Eksemplet viser deling på Twitter.  

Du deler videoen/fotoet ved at klikke på ’Del’. 



16... 

Brug af Instagram 

Her kan du benytte søgefunktionen til at 

udforske emner og finde personer. 

       

 

 

 

 

 

  

 

Du kan se din profil på webadressen: www.instagram.com/brugernavn  

 

 

Min profil, her kan du se de videoer og fotos, du har delt. 

Her finder du også en kode til en badget, som er en kode, 

du kan indsætte på et websted. Herved får de besøgende 

nem adgang til at se fotos og videoer på Instagram. 

 

Her kan du se eventuelle kommentarer 

eller ’likes’ dine delinger har fået. 

Under Home kan du se delinger fra 

dem, du følger. 

http://www.instagram.com/brugernavn
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17. 

Privatindstillinger 
Privatindstillingerne på din smartphone skal være sat op til at dele. På iPhone gøres dette således 

4. 3. 1. 2. 

De konti du ønsker at 

dele fra skal være 

slået til. . 

Under dine sociale 

konti kan du se hvilke 

konti, der er koblet til 

disse, dvs. hvilke der 

benytter samme log 

in oplysninger. 

Vælg ’Anonymitet’. Gå ind under 

’Indstillinger’. 



18. 

Hjælp 

• FAQ Twitter 

• FAQ Vine 

• Twitter Help Center: https://support.twitter.com/articles/20170356-ofte-

stillede-sprgsmal-om-twitter#  

• Instagram Help: http://help.instagram.com/  

 
Andre vejledninger fra Vi&Di:  

• ‘Tweets, der flyver langt - nå mange landmænd med råd på Twitter’  

• ‘Følg din rådgiver på Twitter - og få råd, der er aktuelle her og nu’  
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