
Pinterest er din mulighed for at lave et ubegrænset antal opslagstavler med (billeder af og links til) ting der 

interesserer dig og dele dem med dine venner. Det synes rigtig mange er en god ide – faktisk er Pinterest 

verdens 3. største sociale medie efter Facebook og Twitter. Denne gang er der ingen vejledning til at søge 

App’en frem og installere for det har du prøvet mange gange før - men du skal søge på ”Pinterest” i iPad 

Apps og den har dette ikon 

 

 

 

Åbn Pinterest og tryk på Sign Up – markeret med rød 

 



 

Du skal markere 5 billeder du synes om ved at trykke på dem – Du kan scrolle længere ned på siden 

 



Når du har valgt 5 billeder kan du trykke ”Continue” 

 



Vælg connect with Twitter 

 



Udfyld dit Twitter brugernavn og password og tryk derefter ”Godkend Applikation” 

 



Udfyld ”Username”, ”emailadresse” og vælg ”password” – Tryk derefter ”Create account” 

 



Måske skal du udfylde en ”Jeg er ikke en maskine” spam test – hvis ikke gå videre til næste skærm 

Når du har udfyldt – Tryk ”Create account” – Hvis du ikke kan læse teksten kan du få en ny ved tryk på 

øverste pil symbol (se rød pil) 

 



 

Du har nu oprettet din konto og vil se en række billeder (ikke helt de samme som på denne skærm) 

 
 

 



Tryk på menusymbolet - Vælg område der interesserer dig og bliv præsenteret for billeder 

 



Vælg et billede – (Din skærm ser anderledes ud) 

 



Billedet åbner – Du kan nu trykke like (og føje til din like liste) – Tryk ”Repin” (svarer til Retweet) 

 



Du skal nu oprette en opslagstavle at dele på 

 



Navngiv dit board og tryk ”Create” 

 



Dit board er valgt – Skriv kommentar og tryk ”Pinit” – Du har nu sat det første billede på din opslagstavle: 

 



Tryk ”Share” og vælg ”Share on Twitter” 

 



Udfyld med teksten til dit tweet – og tweet billedet 

 



Luk billedet 

 



1) Du kan se nye pins fra dem du følger  2) Surfe på nettet og tilføje pins derfra 3) Søge på venner, boards 

og pins 4) tilføje billeder du selv har taget med dit kamera – Vi ser nærmere på 2 & 3 

 



2) Når du browser og trykker ”Pinit” kan du se hvilke billeder du kan ”pinne” – De får et link til den side du 

pinner fra – så de bliver en slags visuelle bogmærker. 

 
 



Vælg menu knappen og vælg søgning 3) 

 



Prøv dig frem med de forskellige søgemuligheder 

 



Du kan følge boards og andre Pinterest brugere så du får vist deres nye pins 

 



… 

 



Aktiver menuen igen og se nærmere på din egen profil 

 



Her kan du skifte mellem dine boards, Pins og Likes  Se hvem du følger og hvem der følger dig. Du kan også 

oprette nye boards og hemmelige boards som kun du kan se. 

 
 



Via menuen har du adgang til dine indstillinger – fx hvad du automatisk deler på Facebook (standard 

indstillingen deler intet) – Du har også adgang til hjælpefunktion (på engelsk) 

 


