DIY ONLINE

Sådan kommer du i gang
Hvad skal jeg vælge? - YouTube
YouTube er for dig, der kan lide at være på og at sidde
foran et kamera. Selvom dine videoer ikke behøver
handle om personlige ting, så deler de fleste YouTubere
en del ud af sig selv, så du skal også kunne lide at være
åben. Selvom du kommer langt med en Smartphone,
så skal du også have lyst til at sætte dig ind i lidt mere
tekniske ting, som lys, lyd, redigering osv. Din YouTube
kanal kan handle om alt muligt fra mode, make-up, mad,
musik, gaming, din hobby osv, du kan snakke om forskellige emner, lave sjov eller vlogge fra din hverdag.
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Lær at blogge og vlogge
i 10 nemme trin
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af Shane Birley, 2016 / 10-14 år
Især til dig, der gerne vil i gang med at blogge, men
måske stadig ikke helt ved, hvad du skal skrive om.
Her er masser af gode tips til, hvordan du skaber
ideer, skriver et godt blogindlæg og redigerer det.
Vil du også gerne kaste dig ud i at optage video eller
podcasts er her brugbare tips til alt fra at filme,
belysning og redigering. Og ikke mindst hvor og
hvordan, du får lagt det hele på nettet. Bogen har
også gode råd til, hvordan du tackler onlinelivet
og de problemer, der kan komme, som fx dårlige
kommentarer på din blog. Rigtig god bog til dig, der
er helt nybegynder og gerne vil i gang uden det helt
store udstyr.
#blogging #vlogging #podcast #god stil på nettet
#Do´& Don´ts #ordliste

YouTubere
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Min verden (2014) &
Enestående: kend dig selv, elsk dine udfordringer, og fold vingerne ud! (2015)
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af Kristine Sloth / 12-15 år
I ”Min verden” fortæller Kristine Sloth om sin hjertesag mobning, som også var det, som satte hende
i gang med at lave YouTube videoer, der er make-up
tips samt gode guidelines til, hvordan du selv får
succes på YouTube. Og Kristines egne klub-regler,
for god opførsel online. Der er er også gode råd til
selvværd og at gå efter dine drømme - emner som
hun folder endnu mere ud i bogen ”Enestående.”
#YouTube #vlogge #god stil på nettet #beauty
På YouTube > Se den lidt hårde serie ”Min mor og
jeg i Afrika”. Især kendt for sine meget personlige
videoer.

Guldtuben startede i 2015 og har på få år vokset sig til en stor begivenhed. Her kan alle
være med til at nominere deres favoritter på de sociale medier, indenfor kategorier som
Årets videoskaber, gamer, humor, rising star og visulle udtryk. Tidligere vindere af Årets
YouTuber er Armin (2015), Rasmus Brohave (2016) og Alexander Husum (2017).

Smuk indeni - smuk udenpå
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af Julia Sofia, 2016 / 1216 år
I bogen deler Julia Sofia ud
af sine
skønhedstips, men hendes
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Få et kig ind bag facaden og
livet som online-stjerne i serien
”Influencers”, som følger Astrid
Olsen, Frederik Trudslev, Irina the
”Diva” og Camilla Frederikke. Og
viser nogle af de udfordringer,
tanker og knapt så glamourøse
ting, der også følger med. Du kan
se serien på YouTube.

Anna Briand / Har bl.a. skrevet bogen ”Mit efterskole liv” om at gå på efterskole.
Alexander Husum / Er især kendt for sine videoer, hvor han gør grin med sig selv og
sine venner.
Alexander Siniora / Fokus på livsstil og fashion og fremvisning af tøj og outfits.
Armin / Første vinder af ”Årets You Tuber” i 2015. #musik #gaming #vlogging
#challenge
Josefine Simone / Vlogger om alverdens ting fra sin hverdag, hvor familien ofte er
med.
LouLiving / Energi og masser af humor kendetegner Louise Bjerre, som står bag
LouLiving.
Madsen Gaming / Masser af gaming og fodbold challenges.
Morten Münster / Bl.a. kendt for sine videoer om hunden Bubbi, som han også har
skrevet børnebogen ”Bubbi - den talende hund” om.
Naja Münster / Danmarks yngste YouTuber og lillesøster til Morten Münster.
Flere danske YouTubere: #Albert Dyrlund #Brian Mengel Brizze #Emilie Briting
#Eiqu Miller #Fie Laursen #Futte #Johnni Gade #Niki Topgaard #Robin Rasmussen
#Sophie Helvig #Sophia Brown #Lasse Vestergaard

Robinsamse - kærester og nørder

(99.4 Dekker Madsen, Robin)
af Stine Bødker 2017 / 10-14 år
Her får du masser af viden om og komm
er helt tæt på det populære YouTube
par Robin og Samrita, som går under navn
et RobinSamse. De er især kendt
for at spille og kommentere Mindcraft
spil. Læs bl.a. om hvordan de mødte
hinanden og startede på YouTube. Og så
får du også gode råd til selv at lave
You Tube videoer.
#YouTube #tips til You Tube videoer #gam
ing
På YouTube > Se kanalen RobinSamse
med masser af gaming og deres
anden kanal Robin og Samrita, hvor kære
steparret slipper deres fjollerier løs.

Instagram - lad dig inspirere af...
Hvad skal jeg vælge? - Instagram
Instagram er for dig, der kan lide at tage fotos og gøre noget ud af
det visuelle. Du kan fx vælge, at alle fotos på din profil skal have
samme udtryk i stil, farver mm. På din Instagram kan du poste fotos
fra din hverdag, men rigtig mange har også en profil, hvor de mest
fokuserer på én ting. Det kan være alt fra at tage flotte fotos af din
mad, bøger, indretning, naturen, din hobby eller endda kæledyr. På
den måde kan du sagtens dele en masse, uden det handler om dig
og have en profil, hvor du slet ikke selv behøver være på.
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5 instagram profiler
Benjamin Lasnier

(99.4 Lasnier, Benjamin)
af Katrine Memborg, 2015 / 10-16 år
Benjamin Lasnier startede med at
lægge fotos på Instagram, hvor han
hurtigt fik følgere. Herefter lagde han
en strategi, som han fortæller om i
afsnittet ”Ekspert på sociale medier”.
I bogen fortæller han om, hvordan
hans Instagram profil førte til, at han
begyndte at dygtiggøre sig indenfor
musik og bl.a. brugte You Tube videoer
til selv at blive god til at synge og spiller guitar. Som senere førte til, at han
fik en pladekontrakt.
#Instagram #fotos #inspiration #musik
På Instagram > @benjaminlasnier > I
dag er Benjamin Lasnier 19 år og laver
stadig musik. Hans udtryk er blevet
mere voksent, end da han startede på
Instagram, hvor han var 13 år.

#kæledyr @Louboutinanyc / The Hugging Dog - Den krammende
hund Loubie er en stjerne på Instagram og i New York, hvor den bor
med sin menneskefar. #thehuggingdog #dogsofinstagram
#kreativitet @boho.berrey / Kara Boho Berry - Kom ind i et kreativt
forum med Bullet Journals og citater af flotte bogstaver. #handlettering #bogstaver
#kunst @dimitramilan / Dimitra Milan - Følg den 19-årige Dimitra,
som er vokset op omgivet af kunst og deler sine vilde og smukke
malerier på sin Instagram. #art #farver
#mad @symmetrybreakfast - Original Instagram med mad, hvor
Michael hver morgen poster to helt ens morgenmad arrangeret
spejlvendt, som han serverer for sin kæreste. #foodie
#poesi @rupikaur_ / Rupi Kaurs små digte på hendes Instagram
konto førte til millioner af følgere og bogen ”Mælk og honning.”
#ord #digte

Sikker og god stil på nettet
Opfør dig ordentligt - og vær en god ven:
også når du er onlin

e
(15.2)
af Sabine Lemire, 2018 / 10-12 år
Mange af de måder man opfører sig orden
tligt på og viser andre respekt i virkeligheden kan overføres til livet online.
Her alt sammen fortalt i korte afsnit med
flotte tegninger. Bogen har et godt afsni
t om skærme og internet, og hvad der er
”God stil på sociale medier.”
#Do´s & Don´ts #Sociale medier #God
opførsel på nettet #Sikker på nettet

Hvad skal jeg vælge? - Blog
At blogge er for dig der godt kan lide at skrive tilføjet gode billeder.
Ligesom med de andre sociale medier kan du vælge at bruge din blog,
som en slags dagbog fra din hverdag, hvor du skriver om det, du oplever
og dine tanker om forskellige ting. Eller du kan vælge et emne din blog
skal handle om. I Danmark er der bloggere indenfor alt muligt. Mange
har en livsstilsblog, hvor de både skriver om mode, mad og oplevelser,
men du kan også vælge at din blog kun skal handle om bøger, at tegne,
indretning, kager eller noget helt andet.

Sikker på nettet
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5 unge bloggere
Whittaheart.dk / af den 22-årige moderedaktør Alberte Whitta, der
blogger ærligt om sit liv, mode, indretning, skønhed og rejser
Anna-mad.dk / af 22-årige Anna Bartels, som deler mad, opskrifter og
sine eksperimenter i køkkenet
Kevinangelsoe.dk / af den 25-årige Københavner Kevin Angelsø, der
elsker at fotografere, høre musik og som skriver om sine oplevelser og
tanker krydret med flotte fotos
Marieduved.dk / af 20-årige Marie, som udover sine kreative projekter
også deler sine tanker om at være ung
Belæst – tanker om sprog og litteratur - http://belaest.wordpress.com Michael Frederiksen deler ud af sin begejstring for nordisk litteratur og
startede sin blog, da han synes, der er for få bogbloggere af hankøn
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Do´s
> Læg kun noget på nettet, som du har
lyst til at dele og kan stå 100 % inde for
> Hav respekt for andre og hold altid en
god tone - også selvom du ikke deler
deres smag eller holdninger
> Vær dig selv, ærlig og troværdig

Don´ts
> Upload ikke billeder eller videoer af
andre, uden at have spurgt om deres
tilladelse
> Snak ikke grimt om andre eller del
personlige ting og viden om andre
> Læg ikke personlige oplysninger om
dig selv på nettet, som fx din adresse
eller telefonnummer

Husk!
På de sociale medier er der en aldersgrænse, for at have en profil og på YouTube og Instagram er den 13 år. Du kan
selv vælge, hvor privat din profil skal
være. Hvis du gerne vil have mange
følgere, som ikke kun er dine venner,
vil du sikkert gerne have en åben profil,
hvor alle kan følge med. Men husk, at
der er stor forskel på kun at dele ting
med dine venner og så hele verden. Og
at det du lægger ud nu, også vil ligge
der om mange år. Tag dine forældre
med på råd og sæt dig ind i, hvad det
indebærer at lægge ting ud offentligt,
inden du går i gang!

Husk!
De sociale medier også er en opstillet
og redigeret virkelighed og at de største
YouTube stjerner bruger rigtig meget tid
på det, ligesom de ofte også har investeret i dyre kameraer, lys osv. Overvej
hvor meget tid og penge, du har lyst til
at bruge. Og at du først og fremmest er
på de sociale medier, fordi du synes, det
er sjovt og har noget på hjerte.

