
TIPS TIL NYE SNAPPERE:   

Spille inn på forhånd? Bruk apper som Canva, 
Phonto eller Unfold til å lage 
story med tekst og bilde på 
forhånd  

- disse har gratisversjon og utvidede funksjoner for abonnenter.  
  

Presentasjon Det er fint om du begynner 
snappingen med å si noe om 
hvem du er og noe kort om 
hva som er din bakgrunn.  

- Ikke alle følgerne kommer fra samme miljø. Unngå å bruke interne 
forkortelser, skriv «Jehovas Vitner» fremfor JV, slik at det er klart for alle hva 
du snakker om. Presenter gjerne begreper og forkortelser det er naturlig for 
deg å bruke.  

- Du velger selv hvor mye du vil si om deg selv og hvor anonym du ønsker å 
være. Men husk at alt som blir lagt ut er offentlig. Unngå å dele ting du ikke 
vil skal «komme ut».  

- Dersom du selv ønsker det, kan du linke til private profiler eller oppgi 
brukernavn på snap/insta eller liknende. Men det er ikke obligatorisk.  

Teksting Tekst gjerne mest mulig av 
det du sier, med tanke på 
hørselshemmede som 
bruker Snapchat aktivt. Men 
dette er altså ingen regel 

- Noen stikkord om hva du snakker om kan være nok.  
- På iphone går det an å bruke mikrofonen til høyre for tastaturet for å ta opp 

teksten.  
- Ved lengre filmklipp, går det an å dele inn i sekvenser med ulik tekst, slik at 

det ikke blir for mye tekst om gangen.  

Copyright Vi ønsker å forholde oss til 
åndsverkloven. Det er viktig 
at man ikke poster materiale 
som bilder, musikk, tekst 
osv. uten tillatelse.   

- Snapchat har noe musikk som kan brukes fritt.  
- Google «Open source» eller «free» og music, for å finne musikk det er lov å 

bruke fritt.  
- Google «free pictures» for å finne bilder det er lov å bruke.  

Samtykke Det er ikke greit å legge ut 
bilder av andre, 
identifiserbare mennesker 
uten deres samtykke.  

 

Dialog med publikum Det er fint om du svarer på 
kommentarer og chatter 
med folk som tar kontakt.  

- Dersom du kommer i kontakt med folk som har det vanskelig, eller trenger 
mer oppfølging enn du føler du kan gi på snapchat, kan du henvise dem til 
Hjelpekilden sentralt. Kontaktinfo ligger her: 
http://www.hjelpekilden.no/skjema.html 

- Husk å spørre om lov og anonymisere før du reposter svar fra publikum.  
 

http://www.hjelpekilden.no/skjema.html


 

 

Blokkere Det er lov å blokkere 
ubehagelige brukere 

- Noen har opplevd å bli kontaktet av folk som vil «omvende» dem eller blitt 
forsøkt sjekket opp på snappen. Det er helt greit å blokkere.  

- Dersom du får nudes eller dickpic kan du bare blokkere umiddelbart.  

Praktiske filmtips  - For å få snapchat over i «handsfree»-modus holder du filmknappen inne, drar 
fingeren mot venstre og slipper opp når det kommer et lås-symbol.  

- Det er en bug i snapchat som gjør at siste ordene i et klipp ofte blir kuttet. 
Sjekk dette før du legger ut. Om du skal filme lange sekvenser, kan det være 
lurt å dele opp i flere små filmer for å unngå dette.  

- Tenk gjennom lengden på filmsekvenser. Det er viktig for publikum at det er 
kort nok, for at de skal se hele storyen.  

- Tenk gjennom om du trenger lyd eller ikke i et hvert klipp. Mye bakgrunnsstøy 
er ofte forstyrrende, dersom du skal vise frem noe.  

- Dersom du ønsker å redigere et klipp, kan du trykke på filmstripa nederst og 
spille av frem til der du vil klippe. Bruk fingeren til å dra opp der du vil klippe.  

- Lange sekvenser med prating blir ofte kjedelig. Kan du variere med å endre 
bakgrunn eller måten du holder kamera på?  

Praktiske tips til stillbilder  - Sjekk varighet på bilder du laster opp fra kamerarull. Automatisk er det 3 
sekunder. Dersom det er tekst på bildet, er dette lite. For å endre varighet, 
trykker du på rediger bilde og velger varighet på stoppeklokke-symbolet til 
høyre.  


