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

 
 

http://europa.eu/legislation_summaries/agriculture/general_framework/l60032_en.htm
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• Opret Twitter-konto 

• Tilpas Twitter-konto 

• Følg personer og hold dig opdateret  

• Opret en liste med rådgivere 

• Tilføj rådgivere til listen 

• Lav en widget med en liste 

• Sæt tweets ind på̊ dit websted 
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Du har to muligheder for at oprette din konto:  
1. På www.twitter.com  
2. Via download af app’en Twitter pa ̊ din iPhone eller 

Android (se vejledningen ‘Følg din vejleder på 
Twitter’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. 

2. 

Vær opmærksom på, at det er muligt at 
springe opsætningen over ved at vælge 

’skip’ i bunden af guiden. 

1. 
 

Du skal vælge 5 konti, du vil følge. Du 
behøver ikke at bruge meget tid på̊ det, du 
kan altid vælge fra og til senere. Du vil også̊ 
blive guidet igennem til upload af 
profilbillede og tilføjelse af 
banner/baggrundsbillede m.m.  
 

Når du har oprettet din konto, vil du få en guidet tur. 
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Opret Twitter konto 
 

http://www.twitter.com


Tilpas Twitter-konto 
 

 

 

 

Klikker du på ’Rediger profil’, kan du få profil- og 
banner/baggrundsbillede på, udfylde 
oplysningerne om hvad du Twitter om, ændre 
sprog, sende Tweets til din Facebook profil og 
meget andet. 

2.  

3. 

Springer du over at få uploadet billede m.m. under den 
guidede tour, ser din profil pa ̊ Twitter ud som her.  

1. 

Når ikonet ’Mig’ er fremhævet, ser du din profil 
 – her kan andre også se, hvad du tweeter.  
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Tilpas Twitter-konto 

 

Under ’Profil’ kan du ændre dit profilbillede samt 
bannerbillede og ændre dit navn. Her kan du også 
sætte din konto op til automatisk at poste dine 
Tweets på din Facebook-profil. 

1. 

2. 

Under ’Konto’ kan du ændre brugernavnet samt ændre 
sproget. Ofte vil profilen automatisk oprettes på engelsk. 
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Find den person du gerne vil følge. Du kan bruge ’søg’. 
Vær opmærksom på̊ om du søger efter resultater eller 
personer. Når du har fundet en person, du gerne vil 
følge, klikkes på ikonet ’Følg’. 

Følg personer og hold dig opdateret 
 

1. 

2.  
1. Tweets fra de personer du følger vises på siden 
’Hjem’. 

2. Dette tegn # kaldes hashtag og benyttes til at 
placere en tweet under et emne. Når andre søger på 
dette emne vil tweeten komme frem. Fx #græs. 
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Du kan oprette en liste med interessante profiler, dette gøres 
fra din profil (’Mig’). Her er et eksempel på en liste med 
rådgivere der twitter. 

  

1. 

 

2. 

Hvorfor oprette en liste? 
 
Lister har til formål at skab overblik og er en god funktion, 
hvis du følger mange. Med en liste kan du samle profiler 
indenfor et bestemt emne, og ved at gå ind på listen ser du 
kun tweets fra disse profiler.  
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Opret liste med rådgivere 
 



Tilføj rådgivere til listen 

1.  

På den ønskede rådgivers profil kan du vælge at føje denne 
til din liste. Det er også her, du kan vælge at følge 
personen. 

2. 

3.  

Find den rådgiver du vil have med på̊ listen ved at 
benytte funktionen ’søg’. Klik derefter på̊ den person 
du vil tilføje til listen.  

 

@ betyder at ’involvere personen’. Dette kan gøres i forbindelse med lister som 
her. Man kan også benytte @ i en tweet, hvormed personen får besked om at 
være en nævnt. Fx ”hvad foreslår du, jeg gør nu @Planteavl?”  
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Lav en widgets med en liste  
 

Under ’Indstillinger’ laver du en widgets. Widgets kan bruges til at bringe tweets ind på 
fx din hjemmeside/blog mm.   

1. 

2. 

3. 

Vælg om du vil lave en widget ud fra ’bruger’, 
’favoritter’, ’lister’ eller som ’søg’. Vælger du søg, kan du 
bruge flere søgeord samt OR og AND. I eksemplet er der 
lavet en ud fra ’liste’. 
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Sæt tweets på dit websted 
 

 Du kan nu indsætte tweets på dit websted ved at kopiere koden til en widget og indsætte den i HTML-feltet på din side.  
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Hjælp  
 

• FAQ Twitter 

• Twitter Help Center: https://support.twitter.com/articles/20170356-ofte-stillede-
sprgsmal-om-twitter#  

 

 

 

Andre vejledninger fra Vi&Di:  

 

• ‘Tweet dine råd - og gør dem levende med Vine og Instagram’  

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