
Tre gode råd til Twitter – Den superkomprimerede intro til Twitter. 
Du kan finde en række eksempler på tweets i det vedhæftede eksempeldokument. Det er absolut frivilligt – 

men kan tjene som inspiration og forklaring/eksempler på nogle af de ting, der nævnes her.  

Om Twitter: 

Det særlige ved Twitter er, at der er langt flere politikere, journalister og organisationer blandt brugerne 

end på andre sociale medier. Kun cirka 10 procent af danskerne er på Twitter -  og kun to procent anvender 

Twitter dagligt. Twitter er mere et politiker & meningsdanner-medie og i langt højere grad en skueplads for 

meningsudveksling og påvirkning end Facebook og Instagram, så mediet egner sig altså rigtig godt til at 

skabe, påvirke og kommentere dagsordner.  

1. Sådan navigerer du på Twitter 

Når du skal finde rundt, er der et par vigtige fifs. Når folk skriver deres tweets ”mærker” de dem med et 

hashtag (#). ”Mærket” sørger for, at det kommer ind i en særlig strøm, hvor det kun er tweets med dét 

mærkat, som flyder i dén strøm. Giver det mening?  

Laver vi f.eks. et tweet om integrationspolitikken, kunne vi skrive ”Tudetosset #dkpol og @regeringDK at 

lukke øjnene for alle de klare FORDELE, der er, ved at lære udlændinge #dansksomandetsprog og integrere 

dem i DK #integration”. Vores tweet vil derefter kunne ses og findes af 1. alle dem, der følger os 2. alle 

dem, som følger de hashtags #dkpol #dansksomandetsprog og #integration. RegeringDK vil også se vores 

tweet, fordi vi har nævnt deres navn med ”@”i opslaget.  

Du vælger også selv dine interesseområder med hashtag. Skriver du fx #dkpol i søgefeltet i højre hjørne, 

kan du se alt, hvad der er skrevet inden for dette ”mærkat”. Du kan også vælge – ganske som på Facebook 

– at følge de profiler, du ved, du er interesseret i. Profilnavne angives med @. Det kunne f. eks. være 

@Uddannelsesforb eller @HannePontop, og politikere, organisationer eller forskere, du er enig eller uenig 

med. Du kan se eksempler på, hvordan man kan bruge hashtaggene som en del af teksten og til at målrette 

sit budskab i det vedhæftede Twitter-inspirationsdokument.  

2. Sådan laver du et opslag: 

Først og fremmest: Afklar hvad dit budskab er. Du har KUN 140 tegn, så du skal kunne udtrykke dit budskab 

i ganske få sætninger. #hashtags tæller også med - men @navne gør ikke. Det må gerne være lidt skarpt, 

provokerende, drillende – det får flere til at dele. Man kan også tilføje emojis eller små bevægelige 

illustrationer (gifs) for at udtrykke tone eller følelse bag, og det kan også give lyst til at dele. Du kan også 

dele budskaber/artikler/læserbreve mm, som du har en holdning til – det hedder at retweete. Eller du kan 

retweete udsagt fra andre – enten tilføjet dit eget tweet som tilføjelse eller ’kun’ som rent retweet. Det er 

en god idé at interagere med andre, dvs. kommentere, like, retweete med egne kommentarerne osv., for 

det er sådan du er med til at påvirke og skabe opmærksomhed.  

3. Dem kan du følge: 

Igen: Hvis du vil bruge Twitter til at komme af med budskaber om integration og danskuddannelse, skal du 

tænke over, hvilke profiler og hashtags, du synes, det giver mening at følge.  

Det drejer sig først og fremmest om #DanskSomAndetsprog (det er lige meget om bogstaverne er store 

eller små, det er mest for læsevenligheden man bruger store) og #dkpol. Man kan fx også bruge 

#integration og #IGU #uddpol. Som vi talte om på workshoppen, har vi også lavet vore egne hashtags, som 

er mere kampagne-orienteret, det er disse to #IntegrationGavnerAlle og #IntegrationSkaberVærdi, men 



hvis du bruger dem, så husk at kombinér dem med nogle af de store, anerkendte hashtags, som folk følger 

– især #dkpol, da dit tweet ellers ikke vil komme ud til særligt mange. Det kan dog stadig være en god idé at 

putte på, da det understreger dit budskab. Skal du vælge – af pladsmangel - så sørg for at vælge ’det 

anerkendte’, altså f. eks. #dkpol. 

Sidste tip: Du kan ”tagge”, dvs. målrettet dit budskab til nogle særlige profiler ved at tilføje dem med @ f. 

eks. @regeringDK, @UIMinisteriet, eller hvad med pressen @politiken @information eller andre? Pas dog 

på med ikke at spamme, så bliver folk trætte af det. Husk bare muligheden for at rette dit budskab direkte 

til en profil.  

Du kan se flere eksempler i Twitter-inspirationsmaterialet. #Godfornøjelse. 


