10 SUPER-BRUGER TIPS TIL FACEBOOK
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Vi bruger i gennemsnittet 6 timer om måneden på Facebook, derfor kender de fleste nok de
gængse funktioner. Facebook gemmer dog på en masse ekstra funktioner. Vil du være
Facebook-ninja kommer her 10 super-bruger tips.

1. Lister baseret på interesser
Ligesom du kan lave lister med tweeps på Twitter, kan du både lave lister med venner på
Facebook, men også med f.eks. de sider du gerne vil følge ekstra med i. Det gør du ved at
vælge “Interesser” nederst i venstrenavigationen og derefter “opret liste”. Her kan du så tilføje
sider, venner eller folk du abonnerer på.

Kan du ikke se “Interesser”?
Hvis du ikke abonnere på nogen, kan det være du ikke har “Interesser” i din menu. Prøv at
abonnere på hvem som helst (Mark Zuckerberg er populær), så får du den frem nederst. Det
kan være du skal trykke “flere”.

2. Skjul irriterende indhold fra nyhedsstrømmen
Har du venner, der altid poster
deprimerende indhold, om hvor dum
deres kæreste igen har været i
weekenden? Personligt synes jeg
sådanne statusopdateringer er
virkelig trættende, og de får hurtigt et
“skjul”.
Ved at trykke på pilen ud fra
personens opdatering, kan du vælge

hvor meget du vil se.
Du kan også vælge helt at framelde alle opdateringer fra personen. Det kan du heldigvis
fortryde igen

Sorter nyhedsstrømmen
Du kan sortere indholdet i nyhedsstrømmen. Som default står den på “Tophistorier”, hvor det
kommer an på de sider, du følger og dine vennersedgerank om de ender i din nyhedsstrøm. Det
kan du ændre ved at vælge “Seneste” i stedet for “Tophistorier”.

3. Skjul dine aktiviteter
Er du glad for Facebooks nye applikationer, der giver dig mulighed for at lytte til musik på
Spotify og læse artikler fra the Guardian, men synes ikke at alle skal vide, hvad du lytter til eller
læser?
Når du tilføjer en ny applikation kan du vælge, hvem der skal se dine aktiviteter.
Du kan også ændre indstillingerne for allerede installerede applikationer ved at trykke på pilen
ved siden af “startside”, gå ind under “kontoindstillinger” ? “apps” ? vælg den applikation du vil
ændre indstillingerne for og tryk “Rediger”.

Her kan du vælge, hvem der skal kunne se til de ting applikationen poster.
Læs vores indlæg om Facebooks ikoner, hvis du vil vide mere om segmentering.

4. Hemmelige grupper
Der er grupper, der er lukkede grupper og så er der hemmelige grupper. Forskellen på lukkede
og hemmelige grupper er, at dine venner kan se, når du bliver medlem af en lukket gruppe og
hvem de andre medlemmer er. De kan dog ikke se, hvad folk slår op i gruppen.

Opret en hemmelig gruppe
I venstre side på startsiden ligger blandt andet dine grupper. Klik på “Flere”, der kommer frem
når du holder musen over “grupper”, og vælg “+Opret gruppe”. Her får du mulighed for at vælge
om den skal være åben, lukket eller hemmelig.

5. Se billeder i fuld skærm
Nu kan du se billeder på Facebook i fuld skærm for at få den fulde oplevelse af billederne.
Når du er på et billede, så gå ind under “Valgmuligheder” og vælg så “Start fuldskærmsvisning”.
For at komme ud af det igen kan du enten trykke på krydset i højre hjørne, eller trykke på
Escape-knappen (esc).

6. Upload billeder i høj opløsning
Når du uploader billeder, er de ikke automatisk i høj opløsning. På trods af det tager længere tid
at uploade, er det ventetiden værd. Hvis du ønsker, at dine venner og fans af din side skal
kunne se dine billeder i fuld opløsning, skal du huske at ticke “Høj kvalitet” af

.

7. Vis hvor du har været i billeder
Når du tilføjer et billede kan du samtidig angive, hvor det er taget. Du kan også gøre det, på de
billeder du allerede har uploadet. Ved siden af “Tag billede” er en knap, der hedder “Tilføj
placering”. Her kan du angive, hvor billedet er taget. Det samme kan du gøre for hele
albums.
Hvis du samtidig checker ind, når du uploader billedet, bliver placeringen automatisk sat på
kortet.
Du kan også gøre det den anden vej rundt, ved at klikke på kortet fra din profil, og så klikke på
“Føj billeder til kortet”.

8. Placer dine billeder et nyt sted på din Timeline

Du kan rykke, tilføje og skjule ting på din Timeline (tidslinje).
Har du eksempelvis gamle billeder liggende på Facebook kan
du ændre datoen ved at trykke “Rediger”, og derefter ændre
datoen til det tidspunkt det var taget.

Hvis det er billeder, beskeder fra venner eller statusopdateringer, der ligger på din
Timeline, kan du ændre datoen ved at trykke på blyanten og derefter “skift datoen”

(eller “skjul”). Vær opmærksom på at selvom du skjuler et billede fra din Timeline, er dit navn
stadig tilknyttet selve billedet. Hvis du gerne vil fjernes helt fra billedet skal du trykke
“Valgmuligheder” og så “Fjern tag”.
Til sidst kan du scrolle nedad på din Timeline og holde musen over selve linjen i midten. Så
kommer der et lille plus frem. Når du klikker, kan du tilføje statusopdateringer, billeder, steder
eller livsbegivenheder (såsom forhold, uddannelse, arbejde eller andet vigtigt i dit liv).

9. Forhåndsgodkendelse af tags
Tagger din venner dig i upassende billeder, når de ved, at du er på internet-løs ferie? Ved at gå
ind under dine privat-indstillinger og derefter “Tidslinje og tagging”, kan du redigere
indstillingerne og aktivere “tag-gennemgang”.

10. Gem dig på chatten

Er der personer, der helst ikke skal se når du er online på
chatten, men du vil stadig gerne være synlig for andre?
Nu kan du gemme dig fra eksen, chefen, læreren, en
irriterende klassekammerat osv. uden at blive usynlig for
din bedste ven eller din mormor.

Du kan enten vælge at gemme dig fra personen, ved at klikke
på dem i chatten og derefter trykke på tandhjulet og vælge
“Vis som offline for [eksempelvis] Martine”.
En anden mulighed er at vælge “Muligheder” ? “Avancerede
indstillinger” og så vælge personer du vil vises som offline
overfor.

DEN KORTE VERSION
På Facebook skal du klikke på fanebladet 'Konto' i øverste højre hjørne og vælge
menupunktet 'Rediger venner'. Nu dukker en oversigt med de venner, du sidst har
interageret med, op. For at gøre processen lidt nemmere skal du klikke på den store
knap 'Interageret med for nylig' og skifte til 'Alle venner'.
Du kan nu gennemgå din venneliste i alfabetisk rækkefølge og blot klikke på krydset i
højre side, hvor du én gang for alle kan tilkendegive, at du vil slette en ven fra
netværket.
Det er ikke altid, at en trods alt rimeligt tilforladelig sletning er nok. Personen kan
stadig sende dig anmodninger om et venskab på netværket, så det vil også være en
fordel at kunne blokere for, at vedkommende retter kontakt til dig i fremtiden.
For at blokere en kontakt, skal du igen klikke på fanebladet 'Konto', men i stedet
vælge menupunktet 'Privatindstillinger'. I bunden findes funktionen
'Blokeringslister', hvor du i det øverste felt kan søge på en kontakt og blokere
vedkommende.
På samme side har du også mulighed for at blokere for indkommende
applikationsinvitationer, hvis en kontakt har for vane at spørge dig flere gange ugentligt,
om du ikke vil deltage i endnu en quiz af begrænset nytteværdi.

