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Sådan bruger du Facebook 



Sådan kommer du på Facebook  1 

Skriv adressen: 
www.facebook.com. 



Sådan kommer du på Facebook 1 
Indtast dit navn, din e-mailadresse og en 
adgangskode, som er nem at huske… 

Tryk derefter på 
‘Opret profil’… 



Sådan kommer du på Facebook 1 

Tryk på linket for at bekræfte din 
Facebook profil… 

Gå ind på din e-mail  
og åben e-mailen fra 
Facebook… 



Sådan kommer du på Facebook 1 

Her logger du ind på Facebook med din  
e-mailadresse og din adgangskode 



Sådan kommer du på Facebook 
Find venner, som du har i din adresseliste i e-mailen 1 

Indtast din e-mail i feltet, og tryk derefter 
på ‘Find venner’. 

Du kan også vælge at springe dette trin 
over, og søge efter venner senere… 



Sådan kommer du på Facebook 
Oplysninger til profilen 1 

…og tryk derefter på ’Gem og fortsæt’ 

Udfyld først oplysningerne i felterne… 



Sådan kommer du på Facebook 
Profilbillede 1 

Her kan du indsætte et profilbillede… 
…Eller du kan vente til senere, eller 
helt undlade at bruge billede... 



Sådan kommer du på Facebook 
Startsiden på din nyoprettede profil 1 

Du har nu oprettet en 
profil på Facebook, og  
kan begynde at udfylde 
dine oplysninger… 



Oprettelse af Facebook-profil 
Profilside 2 

Tryk på dit navn i øverste 
højre hjørne, for at komme 
ind på din profilside 



Oprettelse af Facebook-profil 
Profil-side 2 

Oplysninger kan f.eks. være: 
Din tidligere arbejdsplads 
Din fødselsdato 
Den skole du gik på  
Den by du bor i nu 
Den by du boede i som barn 
Din civilstatus 
Dine familieforhold 
Adresse og telefonnummer 

- Dette er naturligvis valgfrit. 

Du kan nu tilføje oplysninger om dig selv, 
ved at trykke på ‘Om’ under billedet.  



Opsætte privatindstillinger 
så kun venner kan følge med 3 

Det er en god idé at indstille sin 
Facebook profil sådan, at kun 
venner kan følge med… 

Eleverne kan vise dig hvordan… 

Når dette er gjort én gang, 
behøver du ikke gøre det igen. 

Gå ind i ‘Privatindstillinger’ under 
startmenuen i den blå bjælke. 



Opsætte privatindstillinger 
så kun venner kan følge med 3 

Her kan du vælge, at kun 
venner kan se dine opslag og 
oplysninger på Facebook. 



Opsætte privatindstillinger 
så kun venner kan følge med 3 

I dine privatindstillinger kan du 
også indstille det således, at 
kun dine venner kan følge med 
i dine aktiviteter på Facebook. 

Tryg på ‘Rediger indstillinger’(1). 

Vælg derefter ‘Venner’ på 
listen, som kommer frem (2). 



Søge efter venner og bekendte 4 
Du kan også søge efter flere 
venner og bekendte… 

Skriv et navn på en person du 
kender under pkt. 3. 

Tryk derefter på personen, og 
send en venneanmodning.  



Skrive beskeder på Facebook 
– både private og offentlige 5 

Man kan både: 

•  Skrive en personlig besked til en ven, som kun du og din ven 

kan se (privat) 

•  Skrive en statusopdatering (offentlig) 

•  Skrive en hilsen på en vens ‘væg’ (offentlig) 



Skrive beskeder på Facebook 
– Personlig besked 5 

Tryk først på ‘Beskeder’ ude til venstre (1). 

Tryk derefter på ‘Ny besked’ (2). 



Skrive beskeder på Facebook 
– Personlig besked 5 

Først skriver du navnet på 
den person, som skal 
modtage beskeden (1). 

Når du får en besked tilbage, 
vil der være et lille rødt 1-tal 
øverst i den blå bjælke.  

Til slut trykker du på ‘Send’ (3). 

Husk at når du sender en 
personlig besked, er det kun 
modtageren, som kan læse den. 

Derefter kan du begynde 
at skrive den personlige 
besked (2). 



Skrive beskeder på Facebook 
Statusopdatering 5 

Du kan også opdatere din  
‘status’, så andre kan følge 
med i ‘hvad du har på hjerte’. 

Her kan du se, om det du skriver er 
offentligt tilgængeligt, eller om det kun 
er dine venner, der kan se det. Dette 
kan du indstille i privatindstillinger. 



Skrive beskeder på Facebook 
Skrive en hilsen på en vens ‘væg’ 5 

Du kommer ind på din vens profil ved at skrive 
vennens navn i søgefeltet.   



Skrive beskeder på Facebook 
Skrive en hilsen på en vens ‘væg’ 5 

Husk at også denne funktion  
er offentlig, og alle vennens  
venner kan se opslaget. 

Derefter skriver du 
beskeden (1). 

Til slut trykker du på 
‘Slå op’ (2). 



Følg med i dine venners aktiviteter 
Via en vens ‘væg’ 6 

På en vens ‘væg’ kan du følge 
med i deres aktiviteter på 
Facebook, du kan f.eks.: 

Se deres billeder (1). 

Læse deres status 
opdateringer (3). 

Læse om deres  oplysninger,  
f.eks. uddannelse og arbejde (2).  



Følg med i dine venners aktiviteter 
Via startsiden 6 

Startsiden fungerer også som 
en nyhedsvæg, hvor alle dine 
venners aktiviteter vises i 
kronologisk rækkefølge.  

På denne måde er det nemt at følge 
med i sine venners aktiviteter. 

Seneste aktiviteter vises øverst og 
opdateres automatisk løbende. 



Sådan sletter du din Facbook profil 
permanent 7 

For at slette din profil, skal du gå ind i 
‘Hjælp’ under pilen i højre hjørne. 

Derefter trykker 
du på ‘Besøg 
hjælpecenteret’. 



Sådan sletter du din Facbook profil 
permanent 7 

I det nye vindue trykker du 
på ‘Administrer din konto’. 



Sådan sletter du din Facbook profil 
permanent 7 

Derefter trykker du på: 
‘Hvordan sletter jeg min 
konto permanent’. 



Sådan sletter du din Facbook profil 
permanent 7 

Du kan nu trykke på den blå skrift, 
hvor der står: ‘Udfyld denne formular’. 



Sådan sletter du din Facbook profil 
permanent 7 

Først trykker du på ‘Slet min konto’ 
Derefter udfylder du informationerne  
i den nye rude. 

Når du trykker på ‘Ok’, 
er din Facebook profil 
slettet permanent. 

Obs. Der skelnes mellem 
store og små bogstaver. 



God fornøjelse med  
      Facebook  


