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PIM – Moment Bild 

Materialet finns samlat på http://www.mbke.se 

Nivå 2 - Kommunicera – Bild – Ljud – Presentera - Planera 

Bilder A Hämta och hantera 
De senaste tio åren har möjligheterna att använda och bearbeta bilder på datorn 
exploderat. 
Digitalkameror har blivit så billiga att man utan att få stora hål i plånboken kan 
ha tillgång till dem i verksamheten. Det tar bara ett par minuter att få in en bild i 
datorn där den sedan kan användas på en lång rad olika sätt. Bilderna från 
förmiddagens studiebesök är tillgängliga för berättande och skrivande efter 
lunch.  
Fotografier kan ofta behöva bearbetas en del för att verkligen komma till sin rätt. Ett av de 
enklaste tricken är att beskära bilden så att du verkligen fokuserar på just det du ville visa. Du 
kan också justera ljus, kontrast och färg i bilden för att trolla fram de effekter du vill ha.  
Behöver du bilder på sådant du inte själv har möjlighet att fotografera hittar du mängder av 
bilder på Internet.  
Grundregeln är att bilder du laddar hem från Internet bara får användas för privat bruk, men 
här får du en guidning till några webbplatser fyllda med bilder som får användas fritt i 
pedagogisk verksamhet. 

Bilder du har i datorn kan du visa för andra på många sätt.  

Du kan göra bildspel av olika slag,  
lägga ut dem på Internet eller  
skicka dem med e-post.  
 
Med en CD-brännare kan du göra bildskivor att visa i datorn eller på vissa modeller av DVD-
spelare. Om du vill ha bilderna på papper kan de skrivas ut eller lämnas in för uppkopiering 
på fotopapper. 

1 Hämta från kameran 

Det är toppen att fotografera med digitalkamera! Med de flesta 
moderna kameror kan du bara titta och trycka med förbluffande bra 
resultat. Ju mer du sedan lär dig om bildkomposition, ljus, skuggor 
och inställningar desto bättre kan det bli. 

Många tycker det känns lite besvärligare när bilderna sedan ska 
föras över till datorn. Det finns flera olika sätt att föra över 
bilderna och en lång rad olika program som kan användas. 

Till att börja med måste datorn kunna få kontakt 
med minneskortet i kameran. 

Man kan helt enkelt ansluta kameran till datorn 
med en USB-sladd och sedan sätta på kameran 
och ställa den i bildvisningsläge.  
Det fungerar precis lika bra om du har en 
kortläsare och plockar ut kortet ur kameran för att 
sätta det i läsaren.  
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När du anslutit och satt på kameran, eller satt 
minneskortet i läsaren, öppnar du Den här 
datorn. Det är allra enklast om du har Den här 
datorn som en ikon på skrivbordet, men det går 
också bra att gå via Startmenyn.  

Du får en överblick över vilka enheter som är 
anslutna till datorn, och någonstans hittar du 
förmodligen en enhet som heter Flyttbar disk. 

Flyttbar disk är en beteckning som används för lite av varje. I det här fallet är det en kamera. 
Dubbelklicka på ikonen för Flyttbar disk så hittar du förhoppningsvis dina bilder. Ibland är 
det så att bilderna ligger i en speciell mapp. Då dubbelklickar du på den mappen för att 
komma åt dem.  

När du hittat dina bilder markerar du alla bilder du vill föra över till datorn. Det finns många 
sätt att markera flera filer på. Allra enklast, om du vill markera alla, är att välja Redigera - 
Markera alla i menyraden eller trycka tangetbordskombinationern Ctrl + A.  

Nu väljer du antingen Redigera - 
Kopiera till mapp eller Redigera - 
Flytta till mapp beroende på om du vill 
att bilderna ska finnas kvar på 
minneskortet eller ej. Fördelen med att 
kopiera istället för flytta är att du är 
säker på att ha bilderna kvar i kameran 
om något skulle gå snett i 
överföringen, till exempel om 
kamerans batteri tar slut mitt i 
processen. 

 

Du får upp ett fönster där du ska leta upp den 
mapp du vill kopiera eller flytta bilderna till.  

Lägg märke till knappen Skapa ny mapp. Med den 
kan du skapa en ny undermapp om du vill ha extra 
noggrann sortering av dina bilder.  

När den mapp bilderna ska läggas i är markerad är 
det bara att klicka på knappen Kopiera (eller 
Flytta, om du valde det alternativet). Nu kommer 
det upp ett litet fönster som symboliserar hur dina 
bilder flyger över till mappen. När det fönstret 
stängs är allt klart och du kan börja arbeta med 
dina bilder.  

 

Det här är egentligen mycket enklare att förstå om man ser det göras - så titta gärna på 
instruktionsfilmen! 
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Säker borttagning av hårdvara 

Innan du stänger av eller kopplar 
ifrån kameran är det en god vana 
att bryta kontaktlänken mellan 
datorn och kameran. Det gör du 
genom att klicka på en liten grön 
pil som brukar synas någonstans i 
närheten av klockan. När du klickat på den kommer det upp en ruta där du klickar att du vill 
utföra säker borttagning.  

För det mesta är det ingen katastrof om du glömmer Säker borttagning innan du kopplar ifrån 
en kamera, men har du otur kan bilder skadas eller datorn få svårare att ansluta kameran nästa 
gång. Och det vore ju onödigt när det bara krävs två klick för att undvika.  

Ett ännu enklare sätt 

På många datorer får du upp ett litet fönster när du 
ansluter en kamera som frågar vad du vill göra med 
bilderna. Det är förstås ännu enklare. 

Du kan välja Öppna mappen för att visa filerna för att 
sedan välja Kopiera till mapp på samma vis som i 
exemplet här ovanför. Det är också mycket möjligt att 
du får upp förslag på program som kan hjälpa dig att 
kopiera bilderna, om du har sådana program på din 
dator.  

Man kan också få förslaget att använda Guiden 
Skanner och kamera för att kopiera bilder. Det 
fungerar utmärkt det också. 

2 Om PhotoFiltre  

I många exempel i bildavsnittet används ett bildbehandlingsprogram för Windows som heter 
PhotoFiltre. Det är gratis för privat bruk och för utbildningssyfte, och det finns att få med 
menyerna på svenska. Många andra bildbehandlingsprogram har liknande funktioner, så även 
om du använder ett annat program kan du förhoppningsvis känna igen en hel del. 

Hämta och skriv gärna ut Lars 28-sidiga manual (9Mb).  

Något av det PhotoFiltre erbjuder: 
 

• Kraftfulla verktyg för bildredigering  
• Olika filter för bildredigering  
• Översikt av bilder i mappar  
• Hantering av de mest kända bildformaten  
• Ritfunktioner  
• Masskonvertering, till exempel ändra storlek på 

flera bilder samtidigt  
• Du kan ladda hem fler plugins, bland annat en 

funktion för att skapa kontaktkopior  
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Verktygsfält till höger eller vänster? 

När du installerat programmet, ligger verktygspaletten till 
höger som grundinställning. I PIM ligger istället 
verktygspaletten till vänster, som i de flesta program. Du 
väljer själv var den ska ligga. 

1. Gå till menyn Verktyg och välj Grundinställningar 

2. Klicka på högerpilen längst upp till höger tills du 
kommer till Verktygspalett och rutnät. 

3. Välj Vänster under Verktygspaletten i linjer om du vill flytta den 
till vänster. 

 

Vilket bildformat sparar du oftast i? 

När du nu ändå är i Grundinställningar kan du passa på att ställa in 
det bildformat som du brukar arbeta med. När du arbetat med en bild 
och ska spara, kommer denna inställning upp som grundinställning.  

Gör så här:  

Klicka på högerpil tills du kommer till Spara. Klicka i rutan 
Standardformat och välj det format du arbetar mest med. 

Sysslar du med fotografier, välj gärna jpg eller tif. 

Ritar du mest på datorn, välj gif. 

 

Visa filterfält eller inte 

Under menyn Visa kan du välja eller ta bort Filterfält. 

Det kan vara bra att ha filterfältet framme.  

Det används i en del exempel i handledningen. 

Om upphovsmannen 
Antonio Da Cruz har arbetat med utvecklandet av PhotoFiltre under 4 år. Han är fransman 
och bor nära Paris. Han låter PhotoFiltre vara gratis för användning i utbildningssyfte och 
privatändamål.  

Se nu gärna på instruktionsfilmen! 

 

3 Hantera i PhotoFiltre 

Bläddra bland bilder 
I PhotoFiltre är det enkelt att bläddra fram och tillbaka bland bilderna 
i din bildmapp. Börja med att öppna en bild - vilken som helst - från 
en bildmapp. Använd tangenterna Page Down för att bläddra framåt 
bland bilderna och Page Up för att bläddra bakåt (bild till höger). För 
att komma till första bilden, tryck Home. För sista bilden, tryck End.  

Du hittar samma funktioner under menyn Verktyg - Byt bild. 
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Översikt över dina bilder 

Har man tagit många bilder med 
digitalkameran, kan det vara bra att kunna ha 
en överblick över alla bilderna. I PhotoFiltre 
kan du med några få musklick få fram 
bilderna i din bildmapp. Klickar du på den 
inringade ikonen, Bild filhanterare uppstår en 
vit yta längst ner i programfönstret. När du 
högerklickar i den vita ytan kan du välja 
Utforska - Aktuell bildmapp och få upp 
bilderna som miniatyrer. Sedan är det bara att 
skrolla i sidled tills du hitttar rätt bild. 
Dubbelklickar du på en bildminiatyr öppnas 
bilden i PhotoFiltre. 

Högerklicka igen i det vita området och välj Utforska. 
Förutom den aktuella bildmappen, kan du här också välja 
att utforska mappar med masker och mönster som följer 
med programmet. 

 

Döp om, flytta, kopiera, radera 
Naturligtvis kan man döpa om, flytta, kopiera och radera bilder utan att starta PhotoFiltre. Det 
kan till och med kännas säkrare att göra det på sitt eget sätt, det som man är van vid. Men i 
vissa situationer kan det vara bra att arbeta inuti PhotoFiltre, exempelvis om du har tagit en 
mängd bilder med digitalkameran, som ”namnger” 
bilderna som nummer. 

Högerklicka på en bildminiatyr och välj Bild. Bilden 
får då en gul inramning. Nu kan du döpa om, flytta, 
kopiera och radera bilden. Och ska man verkligen 
spara alla bilder som man tagit? Handen på hjärtat; 
hur många är det egentligen som du är riktigt nöjd 
med? ;-) 

Helskärm och zoom 
I verktygsfältet kan du anpassa bilden eller delar av bilden till skärmen på olika sätt. 

• Aktuell storlek - visar bildens storlek i 
förhållande till skärmen.  

• Välj förstoringsgrad - klicka på pilen och 
välj alternativ från menyn.  

• Zooma in - förstorar bilden. Du kan också 
använda plus-tangenten för att göra samma 
sak.  

• Zooma ut - förminskar bilden. Du kan också använda minus-tangenten för att göra 
samma sak.  

• Originalstorlek - visar bilden i rätt storlek. Är bilden större än skärmen visas endast en 
del av bilden.  

• Automatisk zoom - anpassar bilden till programfönstret.  
• Helskärm – visar bilden mot svart bakgrund utan programfönster. 
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Bilden visas på skärmen i originalstorlek. Om bilden är skannad eller 
fotograferad i hög upplösning, är det risk för att inte hela bilden syns. 

 

I läget automatisk zoom visas alltid hela bilden i programfönstret, 
oberoende av bildstorlek och upplösning. 

 

4 Fixa till ett foto 
Många digitalkameror är så enkla att hantera att det enda du behöver 
göra är att titta och trycka. Naturligtvis kan du nöja dig med det, men 
det finns en hel del du kan göra i datorn för att förbättra dina 
fotografier. Med PhotoFiltre har du vips ett litet fotolabb i datorn. Det 
finns ett par enkla trick som ofta kan lyfta fram det bästa hos ett 
fotografi. 

Rotera 
Kanske tar du ibland bilder på höjden. I PhotoFiltre kan du 
vända bilden rätt genom att klicka på en av knapparna i 
verktygsfältet för att rotera. Du kan också välja Bild - Rotera 
i menyraden.  

Lägg märke till att du även kan spegelvända din bild 
horisontellt eller vertikalt. Det kan vara användbart ibland om 
du vill ändra riktning i bilden för att den ska passa bättre in i en 
layout.   

Rotera fritt 
Om du råkat hålla kameran lite snett när du fotograferade kan du räta 
upp den genom att välja Bild - Rotera - Fritt i menyraden. Du får 
ställa in en vinkel för den rotation du önskar. Det går inte att 
förhandsgranska hur rotationen blir, utan du får helt enkelt testa ett 
värde och se. Blir du inte nöjd väljer du Redigera - Ångra och testar 
igen.  

Eftersom bildytan alltid är rektangulär kommer den del av ytan som inte fylls av ditt foto att 
fyllas med en bakgrundsfärg. I nästa steg kan du beskära bilden för att ta bort 
bakgrundsfärgen.  

Beskära 
Nya digitalkameror har så hög upplösning, det vill säga tar så stora bilder, att du 
ofta kan skära bort en hel del av bilden och ändå ha en tillräckligt stor bild kvar. 
Genom att ta bort sådant som är ointressant fokuserar du på det du egentligen vill 
visa i bilden. När du beskär en bild kan du också ändra hur motivet uppfattas 
genom att välja att placera det på olika vis.  

Välj Markeringsverktyget (vit pil) och en form för din markering. Klicka och 
dra för att markera det du vill ha kvar. Högerklicka med musen och välj Beskär 
eller välj Bild - Beskär i menyraden.  
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Justera 

Ett vanligt problem med bilder är att de är tagna i för dåligt ljus. En dålig 
bild kan inte bli ett mästerverk, men genom att ändra intensitet och kontrast 
kan du ofta åtminstone få en användbar bild. I mer avancerade program 
finns analysverktyg som kan hjälpa dig att se hur du bör förändra bilden.  
I PhotoFiltre får du lita till dina egna ögon.  
 
Att laborera med Intensitet och Kontrast kan nästan kännas som om att tända en lampa. Hela 
bilden framträder på ett nytt sätt. Vanligtvis är det en bra idé att arbeta med bägge 
inställningarna tillsammans. Om du ökar intensiteten i en bild behöver du för det mesta också 
öka kontrasten. Annars verkar bilden blek och urtvättad. Du kan också välja att ställa in ljuset 
med verktyget Gammakorrigering. Du kan höja eller minska färgmättnaden i din bild för att 
göra den mer eller mindre intensiv 

• Autonivåer - förbättrar oftast bildens färgbalans  
• Autokontrast - förbättrar oftast bildens 

kontrast  
• Intensitet - öka eller minska ljusstyrkan  
• Kontrast - öka eller minska kontrasten  
• Mättnad - ställ in färgmättnaden 

manuellt  
• Gammakorrigering - ökar eller minskar 

ljusstyrkan samtidigt som kontrasten i viss mån behålls  
• Gråskala - gör om färgbilden till gråskala 
• Gammalt foto - ger en “åldrat foto-effekt" 

Justeringar förändrar informationen i bilden. Prova genom att klicka flera gånger i rad på ökad 
intensitet och sedan lika många gånger på minskad intensitet. Du kommer aldrig tillbaka till 
bildens ursprungliga utseende. Därför är det viktigt att komma ihåg att om du ångrar en 
justering ska du välja Redigera - Ångra, inte försöka kompensera med motsatt justering 

Färgbalans  
Du har stor nytta av att kunna ändra färgbalansen i en bild om du har en kamera som inte 
riktigt klarar av att återge färgerna så som du önskar. Det är ett mycket vanligt problem att 
färgerna inte blir bra om du till exempel fotograferar i lysrörsljus eller i skymningen. Man 
brukar kalla det att bilden fått ett färgstick om en färg är för starkt betonad. Ibland kan det 
också vara bra att ändra färger för att skapa en viss ton eller stämning i bilden. Vi upplever 
ofta röda toner som varma och blåa som kalla. 

Om du vill justera färgbalansen i bilden väljer du Justeringar - 
Färgbalans i menyn. Färgen justeras i färgpar som är varandras 
motsatser. Gul är till exempel motsatsen till blå. Det innebär att om 
du tycker det är för mycket blått i bilden drar du reglaget en aning 
åt gult, och tvärtom.  

Ändra bildstorlek 
Om du fotograferat med en modern digitalkamera kan det hända att bilden är 
jättestor. Det kan vara utmärkt om du vill skriva ut i stort format, men om 
bilden ska skickas med e-post eller läggas ut på en webbsida är det inte alls 
bra. Då måste du krympa den. Om du ska använda många bilder i till exempel 
ett bildspel kan det också vara bra att krympa för att inte filen ska bli allt för 
stor.  
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Det är lätt att bli lurad av Autozoomen i PhotoFiltre och tro att bilden är mindre än vad den är. 
För att kontrollera bildens storlek är det lättaste att zooma den till 100 %. Du kan också titta 
på värdena i informationsfältet längst ner på skärmen. 

Välj Bild - Bildstorlek i menyn och skriv ett önskat värde för 
storleken. 
Om vill du kunna visa en bild på hela skärmen med god kvalité, 
så behöver bilden inte vara större än 1024x768 pixlar. Värdet 
800x600 fungerar också för det mesta. Om bilden ska skickas med e-post eller läggas ut på en 
webbsida bör du göra den ännu mindre. Prova till exempel att göra den 500 pixlar på största 
ledden.  
Ändrar du bredden, ändrar sig höjden automatiskt om rutan Behåll bildens proportioner är 
ikryssad. Tar du bort krysset kan du ändra bara bredd eller höjd och förändra bildens 
proportioner. 

Skärpa 
Om du tycker att bilden blivit suddig av att bearbetas går det att ge den mer skärpa.  
I Photofiltre är det inget självklart val. Det går inte att gradera hur mycket skärpa du vill lägga 
på och därför blir det lätt så att bilden upplevs allt för hård.  

Du hittar knappar för skärpa i filterfältet. Du 
kan också prova Filter - Skärpa - Kantskärpa i 
menyraden.  

Spara med nytt namn 
När du är klar med din redigering är det äntligen dags att spara. Om du tror att du någonsin 
kommer att vilja använda originalbilden igen är det mycket viktigt att du sparar din redigerade 
bild med ett annat namn eller i en annan mapp än originalet. Annars kommer obönhörligen 
originalet att skrivas över, och det går inte att få tillbaka igen.  

Välj Arkiv - Spara som (alltså inte Arkiv - Spara). Nu får du upp ett fönster där du välja vilken 
mapp bilden ska sparas i, vilket filnamn den ska ha samt vilket filformat som ska användas. 
Om det är ett fotografi du arbetar med är JPG vanligtvis det lämpligaste formatet.  

I nästa steg får du upp ett fönster där du kan ställa in vilken kvalitet du vill spara bilden i. Ju 
högre kvalitet desto större blir den sparade filen. Ett värde runt 90 fungerar bra i PhotoFiltre. 
Då får du en bra bild, men håller nere filstorleken något. 

Spara inte för ofta 
Säkert har du lärt dig att det är viktigt att spara ofta då du arbetar vid datorn 
för att du inte ska förlora det du håller på med. När du arbetar med 
fotografier i PhotoFiltre är det faktiskt inte så bra att spara ofta. Det beror på att när du arbetar 
med fotografier i PhotoFiltre arbetar du vanligtvis i filformatet JPG. Det är ett mycket bra 
format för fotografier, eftersom det kan komprimera bildinformationen så att filen inte blir så 
stor. Sparar du bara en eller ett par gånger så märks knappt komprimeringen för blotta ögat. 
Problemet är att om du sparar om samma bild många gånger så komprimerar du också flera 
gånger, och till slut kan det ge en synlig försämring av bilden.  

I mer avancerade bildbehandlingsprogram, som Photoshop Elements, Photoshop och Paint 
Shop Pro finns det egna filformat som sparar bilden helt utan förstörande komprimering. I 
PhotoFiltre finns inget eget filformat. Om du har behov av att spara samma bild många gånger 
i sträck kan du välja att spara i något av formaten PNG eller BMP. De ger dock avsevärt 
större filer, så när du är helt klar kan det vara en bra idé att spara den färdiga bilden som JPG. 
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5 Röda ögon 

Många digitalkameror ger tyvärr röda ögon vid blixttagning, även om de har funktioner som 
ska eliminera detta. I en del bildbehandlingsprogram finns färdiga funktioner för att ta bort 
röda ögon. I PhotoFiltre får du göra det manuellt. Det är ett litet pyssel, men det är oftast värt 
besväret.  

Här är två metoder att ta bort den röda färgen. Vilken av metoderna som fungerar bäst beror 
på hur den bild du arbetar med ser ut.  

Om pupillen, trots att den är röd, har en högdager där 
ljus från omgivningen speglas är det enklaste att göra 
den svartvit med verktyget Gråskala och sedan 
eventuellt justera intensitet och kontrast. Så är det i 
exemplet här ovanför. Ibland kan du råka ut för att 
pupillen är helt röd, utan några nyanser. Då kan du få ett mer levande resultat om du målar 
över det röda med svart eller mörkt grå och sedan målar in en liten vit högdager.   

 Metod 1 - Gör det röda ögat svartvitt  
Du arbetar med ett öga i taget. Zooma in så att du ser ögonen tydligt. Det första du måste göra 
är att skapa en markering runt just den röda färgen i ett av 
ögonen. Välj pilen för Markering i verktygspaletten, klicka 
på cirkel som markeringsform och klicka och dra i bilden för 
att markera just det område där den röda färgen finns.  

När du är nöjd med markeringen klickar du på knappen för 
Gråskala i verktygsfältet. Vips blir det du markerade 
svartvitt. Ibland blir det snarare gråvitt - det beror på hur 
mättad den röda färgen varit. Om du råkar ut för detta kan du 
prova att klicka en eller två gånger vardera på Minska intensitet och Öka kontrast. 

När du är nöjd markerar du nästa öga och gör likadant. När du är klar tar du bort markeringen 
genom att välja Markering - Dölj markering i menyraden. 

 Metod 2 - Måla över det röda  
Börja med att markera ett öga på samma vis som tidigare.  
Välj en svart eller mörkgrå färg som förgrundsfärg, välj Pensel i 
verktygspaletten och någon av de mjuka penslarna. Sedan är det bara 
att måla i markeringen. Du behöver inte vara försiktig - du kan inte 
måla utanför markeringen. 
Extra elegant kan det bli om du avslutar med att välja vit färg och måla 
en högdager med en lite mindre pensel. 
När du är nöjd markerar du nästa öga och gör likadant. 

6 Att skriva ut 

I PhotoFiltre finns en praktisk funktion för att skriva ut där du direkt kan 
bestämma hur stor din bild ska bli på papperet. 

Välj Arkiv - Skriv ut. Nu får du upp ett fönster med en 
förhandsgranskning av hur utskriften kommer att bli. 

Om du drar i det lilla reglaget för skala så ser du hur bilden förändras i 
relation till papperet. Lägg märke till siffran under skalan som anger 
relativ upplösning. Det är ett mått på hur tätt bildpunkterna skrivs på 
papperet.  
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Håll lite koll på den relativa upplösningen när du ändrar skalan. 
Om den blir under 200 dpi kan utskriften att se grynig ut.  

För att få bästa möjliga utskrift kan du behöva ändra skrivarens 
inställningar. Klicka i så fall på knappen Setup. Du får upp ett 
nytt fönster där du ser vilka skrivare som finns installerade. 
Hemma har du förmodligen bara en, men arbetar du i nätverk 
på skolan kan det hända att du har många skrivare tillgängliga. 

Välj den skrivare du vill använda och klicka sedan på knappen 
Egenskaper för att ändra dess inställningar. 

Hur fönstret för egenskaper ser ut beror helt på vilken skrivare du 
använder. Här är ett exempel. Det är vanligt att man på samma 
vis som här kan välja olika kvalitet, ange vilken papperstyp som 
används och hur papperet ska vara roterat. 
 
Skriva ut flera bilder på samma papper?  
En enkel lösning om du vill skriva ut flera bilder på samma sida 
är att lägga in bilderna i ett program där du kan arbeta med hela sidor. 
Du kan till exempel lägga in dem i Word, så som du lär dig i handledningen Skriva B,  
eller i PowerPoint så som du lär dig i handledningen Presentera. 
I Windows finns också en guide för att skriva ut bilder. Där kan du välja vilka bilder du vill 
skriva ut och hur många som ska vara med på varje papper. Det finns flera sätt att öppna 
guiden. Ett sätt är att öppna Mina dokument, öppna den mapp där du har bilderna, markera de 
bilder du vill skriva ut och sedan välja Arkiv - Skriv ut i 
menyn. 

Nu öppnas en guide där du steg för steg väljer bilder, 
skrivare och vilken storlek du vill skriva ut i. 
Vill du skriva ut flera bilder åt gången inifrån PhotoFiltre 
hämtar du ett så kallat plugin som du kan skapa 
kontaktkartor med.  
Pdf om kontaktkartor(295 kB) 

7 En ocean av bilder 

Alla motiv är förstås inte tillgängliga för dig och din digitalkamera. På 
Internet hittar du miljoner och åter miljoner intressanta bilder att komplettera 
dina foton med.  
Tänk på att du inte får använda de bilder du hittar hur du vill. Grundregeln 
enligt svensk lag om upphovsrätt är att bilder du laddar hem från Internet 
bara får användas för privat bruk och dit räknas inte undervisningsändamål.  
Det spelar ingen roll om det uttryckligen står ordet ”copyright” eller inte. 
Grundregeln är alltid att bilden är skyddad.  

Elever kan använda bilder de hittat på Internet i sina arbeten om det är arbeten som de ska ha 
för privat bruk. Du kan däremot inte tillåta att de används i arbeten som ska kopieras upp eller 
publiceras på skolans webbplats. 

Att hitta bilder 
Det är inte särskilt svårt att hitta bilder för privat bruk på Internet. Flera sökmotorer, som 
Google, har en särskild sida för sökning av bilder. Ofta kan du få ett bra resultat genom att 
helt enkelt skriva vad du vill att bilden ska föreställa. 
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På senare år har det blivit allt vanligare att bilder och andra verk publiceras med Creative 
Commonslicens. Det är en uppsättning regler, som enkelt och tydligt anger hur skaparen 
tillåter att materialet används. Skaparen av verket väljer själv om bara ett eller om flera av 
villkoren ska gälla för just hennes material. Det finns fyra Creative Commonsvillkor och de 
kan alla vara enkla att följa i undervisningssammanhang: 

Attribution / Erkännande - du ska ange vem som skapat verket (till exempel tagit fotot). 
Noncommercial / Ickekommersiell - du får inte använda materialet i kommersiella 
sammanhang. 
No Derivate Works / Inga bearbetningar - du får bara använda materialet så som det är. Du 
får inte förändra det. 
Share Alike / Dela lika - det du skapar med hjälp av materialet ska du dela med dig av på 
lika villkor.  
Det finns många ställen på Internet där du kan hitta bilder med Creative Commonslicens. Ett 
bra ställe att börja på kan vara i bildtjänsten Flickrs söksida för Creative 
Commonslicensierade bilder. 
Det flera andra sätt att uttrycka på vilket vis bilder och annat material får användas. På 
Wikimedia Commons hittar du en hel bilder du fritt kan använda i undervisningen. Vilken 
licens som gäller för verken är olika, men det står alltid under bilden. 

På webbplatser som har karaktären av bildarkiv är det en god idé att leta efter en 
informationstext om hur bilderna får användas. Det är inte helt ovanligt att det finns en text 
som talar om att bilderna är fria att använda i ickekommersiellt syfte. Ofta är det förknippat 
med någon typ av villkor, så som att man måste ange varifrån bilden har hämtats. Finns det en 
text som ger tillstånd att använda bilderna räcker det. Du behöver inget ytterligare tillstånd. 
Hittar du ingen text kan du alltid kontakta fotografen och fråga om lov att använda bilderna i 
undervisningen.  

Att hitta bilder som fritt får användas i undervisningen och även publiceras är tyvärr svårare. 
Om du letar efter bilder i en sökmotor kan du prova att använda uttryck som public domain 
photo, free photos, free images, free graphics, free clipart i din sökning. Ofta är det mycket 
reklam på sidor med fria bilder. Ibland kan det uppriktigt sagt vara svårt att hitta fram till 
bilderna för all reklam. 
Förmodligen kommer du att stöta på termen royalty free när du letar efter bilder. Det betyder 
vanligtvis inte att bilderna är helt gratis. Royalty free brukar användas för att beteckna bilder 
där man kan köpa rätten att använda dem hur man vill, åtminstone så länge man följer lagen. 
Det normala när man köper rätten att använda en bild är annars att man köper rätten att 
använda den i ett specificerat sammanhang. 

Att ladda hem en bild 
När du har hittat en bild du vill och får använda är det lätt 
att hämta den.  
Klicka med höger musknapp mitt på bilden så får du upp en 
snabbmeny. Klicka med vänster musknapp på alternativet 
Spara bild som. Nu kommer det upp en ruta där du får välja 
var bilden ska sparas. 
Ibland kommer det upp ett verktygsfält som bland annat har 
en knapp med en diskettsymbol. I så fall går det lika bra att 
klicka på diskettsymbolen för att spara bilden. Huruvida det 
verktygsfältet kommer upp eller ej är en inställning i din webbläsare. 
Någon gång kan du råka ut för att det inte fungerar att högerklicka. Istället för snabbmenyn 
får du kanske upp ett meddelande om copyright eller något annat. I så fall ha den som äger 
sidan spärrat möjligheten att ladda hem bilder på det här viset. Om det inte heller finns några 
instruktioner om hur du kan spara bilden på annat vis bör du givetvis inte försöka ladda hem 
den heller. 
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Bildarkiv av olika slag 
Här är adresser till några bildarkiv som kan vara intressanta för dig. Läs noga på de olika 
sidorna vilka villkor som gäller om du vill använda deras bilder. Ibland krävs att du länkar 
till den plats där du hämtat bilden, ibland att du skriver ut fotografens namn. 

Multimediabyråns bildarkiv är den största svenska bildbasen för undervisningsändamål. 
Den presenteras mer utförligt på nästa sida. 

Pics4Learning - En stor amerikansk bas med bilder för 
undervisningsändamål. Eftersom bilderna samlats i under mer än 
tio år är det ganska stor skillnad på kvalitén. En del bilder är 
mycket små, andra större.  

FotoFinnaren - En växande svensk bildbas med väl genomtänkta 
kategorier. Här hittar du till exempel kategorier som verb, påsk, 
leksaker, musikinstrument och ett rejält utbud av svenska svampar. 
Det är fritt fram att använda bilderna för alla typer av skol- och 
undervisningsändamål. 

DK Clip Art - Förlaget Dorling Kindersley Limited bjuder på ett urval bilder ur sina 
faktaböcker för barn. Avsedda för skolbruk och privat bruk.  

The NOAA Photo Library - The National Oceanic and Atmospheric Administration, USA, 
har bland annat bilder från korallrev, arktiska djur, väderfenomen med mera. Får användas 
fritt om man talar om var de kommer ifrån.  

Public Domain Photo Library - Från Environmental Education Station. Tema miljö, får 
användas fritt i undervisningen.  

Art Images for College Teaching - Bilder av konstverk, fria att använda i undervisningen.  

morgueFile - många fantastiska bilder donerade av en mängd personer. 
Enligt webbplatsens generella villkor är det inga inskränkningar i hur 
bilderna får användas, men i många fall har bildskaparna själva lagt in 
en rad om att de till exempel vill få ett e-brev om bilden används. 

 
 
ARKive - Presenterar sig som en Noaks ark för Interneteran.  
Ett helt fantastiskt utbud av bilder och filmer på mängder av djur.Får laddas hem och 
användas i undervisningen, men inte spridas utanför den egna skolan. Det är alltså till 
exempel inte tillåtet att använda materialet på en skolwebbplats.  

Flickr - Egentligen är inte Flickr i första hand en bildbas för 
den som vill hämta bilder, utan en bas för den som vill visa upp 
sina bilder. Det som gör webbplatsen intressant i det här fallet 
är att Flickr har ett system som låter den som lägger ut en bild 
ange med så kallad CreativeCommons-licens att bilden får 
användas av andra och hur det får ske. När jag tittade efter 
senast fanns det nära hundra miljoner bilder med 
CreativeCommons-märkning på Flickr.   

iStockPhoto - Här är det inte gratis att ladda hem, utan varje bild kostar från en amerikansk 
dollar och uppåt. Det roliga är att webbplatsen förmedlar bilder från bland annat flera mycket 
duktiga unga fotografer. 

Bild från Pics4Learning 

Bild från FotoFinnaren 

Bild av Oscar Vildoza, hämtad 
från morguefile 

Bild av Les Chatfield, hämtad 
från Flickr, licensierad enligt 
Creative Commons 
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8 Multimediabyrån 

Börjar era diabildband bli lite väl repiga och slitna? Är polisbilarna 
svartvita och hökärrorna dragna av ardennerhästar? Tänker du 
ibland att du skulle behöva en del nya bilder?  

På Multimediabyrån har du tillgång till ett bildarkiv med över 
tiotusen bilder. Du kan skriva ut dem, infoga dem i det du skriver, lägga in i presentationer 
som du visar på skärm eller på duk. Du får till och med lov att använda dem på skolans 
hemsida. Bilderna är fria för ickekommersiell användning i skolan. Det enda som krävs är att 
du registrerar dig som medlem. Det tar bara ett par minuter och givetvis är det gratis. Du ska 
uppge en e-postadress som du kan ta emot ditt lösenord på. 
Innan du börjar ladda hem bilder är det klokt att skapa en mapp att spara dem i. På så vis blir 
det mycket lättare att hitta bilderna igen sedan. 

Bege dig sedan till www.multimedia.skolverket.se/Arkiv/. 
Börja med att logga in genom att klicka på Logga in / ut 
i vänstermenyn. Har du inget lösenord så registrerar du 
dig genom att klicka på den länk du hittar vid 
inloggningen. 
Efter att du loggat in kan du börja söka efter bilder. Här 
visas en sökning i Bildarkivet. Lägg märke till att det 
finns flera arkiv. 
Du kan söka på två olika vis - antingen anger du ett 
sökord eller väljer du en kategori. Det är inte så bra att 
både ange sökord och kategori eftersom det gör 
sökningen väldigt begränsad.  
När du skrivit in ditt sökord klickar du på knappen Sök och förhoppningsvis hittar du då 
bilder. Om du får mer än tio träffar kommer bilderna att fördelas över flera sidor. Du växlar 
mellan sidorna genom att klicka på de små siffrorna efter ordet Sökresultat. 
 

När du hittat en bild du gillar klickar du på den. Du 
får upp en informationssida om den bild du klickat på. 
Där kan du bland annat se vem som levererat bilden 
och hur stor bilden är.  

För att ladda hem bilden klickar du på texten Ladda 
hem med höger musknapp. Nu får du upp en 
snabbmeny där du bland annat kan välja Spara mål 
som 
Välj Spara mål som genom att klicka med vänster musknapp.  
 
Nu öppnas en dialogruta där du får bestämma var du vill att din bild 
ska sparas. Leta upp den mapp där du vill spara.  
Alla bilder du laddar hem från Multimediabyrån har ett namn som 
består av en sifferkombination. Du kan ändra sifferkombinationen 
till ett annat namn om du vill.  
När du är nöjd klickar du på knappen Spara. Om du har en långsam 
internetuppkoppling kan det ta en liten stund att spara.  
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9 Skannern 
En skanner är verkligen ett oerhört praktiskt verktyg och kan enklast beskrivas som 
en kopiator som kopplas till datorn. En vanlig flatbäddsskanner kostar inte många 
hundralappar och räcker mer än väl om det du vill göra till exempel är att skanna 
barnens teckningar.  
En del skannrar är integrerade med till exempel kopiator, fax eller 
skrivare. Det finns också avancerade skannrar som kan skanna direkt 
från diabilder och fotonegativ med mycket hög kvalitet.  
Exakt hur det ser ut på din dator när du skannar beror på vilket 
märke av skanner du har. Det beror också på vilket program du utgår 
ifrån när du skannar. Det går till exempel att hämta in en bild från 
skanner direkt inifrån Word. I det här exemplet startar jag inifrån 
PhotoFiltre. Börja med att ansluta skannern till datorn. Klicka på 
knappen för skanner eller välj Arkiv - Importera Twain - Läs in bild.  

 
Nu öppnas det program din skanner har levererats med. Detta kan 
alltså se väldigt olika ut. Det är vanligt att det finns en knapp för 
att förhandsgranska bilden, så att du kan ställa in exakt vilken yta 
du vill skanna. Det är också vanligt att det går att välja antingen 
enkla eller avancerade inställningar. I enkla inställningar kan det 
räcka att ange vilken typ av material som ska skannas. 
När du är nöjd med inställningarna klickar du på knappen för att 
skanna. Efter inläsningen stängs skannerns program och du 
kommer tillbaka till PhotoFiltre där din bild ligger på arbetsytan. 
Blev du nöjd är det bara att börja arbeta med bilden. Är du inte 
nöjd provar du att läsa in bilden med andra inställningar.  

 
Det du skannar behöver inte vara helt platt. Det går utmärkt att läsa in föremål med lite 
struktur. Du kan till och med skanna mindre föremål om du ordnar en låda att ställa ovanpå 
dem så att inte för mycket ljus sipprar in.  

En del skannrar levereras med ett så kallat OCR-program. OCR står för Optical Character 
Recognition och är ett program som kan känna igen och tolka bokstavsformer i en bild av 
en text. Med ett OCR-program kan du alltså skanna in texter och sedan redigera dem i ett 
ordbehandlingsprogram.  
 
10 Skärmdumpar  
Du kan på ett enkelt sätt "ta ett foto", en så 
kallad skärmdump, på vad du ser på din dataskärm, klistra in 
den i till exempel PhotoFiltre och spara den som en bild. Det är 
till exempel användbart när du vill göra ett instruktionsmaterial 
om något datorprogram.  

Print Screen-tangenten  
Längst upp på tangentbordet hittar du, förutom alla 
funktionstangenter, tangenten Print Screen (Print Scrn). 
Tidigare, i datorns fornhistoria på 1980-talet, användes 
tangenten till att skriva ut vad som stod på skärmen. Nu 
används tangenten att spara utseendet på bildskärmen i 
datorns minne. Därefter kan skärmbilden eller den så 
kallade skärmdumpen klistras in i olika program. Här ska vi 
hantera skärmdumpen i PhotoFiltre. Gör så här:  
Tryck på Print Screen-tangenten. Nu sparas skärmbilden i datorns internminne.  
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I PhotoFiltre går du till Redigera - Klistra in som ny bild. Nu hamnar skärmdumpen i 
PhotoFiltre som en inladdad bild.  

 
Klicka och dra med musen och gör en lämplig markering i 
skärmdumpen (om du vill beskära bilden). 
Högerklicka i markeringen och välj Beskär. Glöm inte att spara 
bilden.  
Spara aktivt fönster med Alt + Print Screen 
Om du vill kopiera bara det aktiva fönstret istället för hela skärmen 
håller du nere Alt-tangenten samtidigt som du trycker ner Print 
Screen-tangenten. Det är till exempel praktiskt om du vill ta en 
kopia av en dialogruta. 
 

 

Övning BILDER A - Hämta och hantera 
Ladda hem bilden med kamelparet från webbsidan. 
http://www.pim.skolutveckling.se/xp/handledningar/bild/a/ovning/ 
Öppna den i ett bildbehandlingsprogram. Rotera och beskär bilden. Ändra ljus 
och kontrast så du tycker den ser bra ut. Spara en kopia i din PIM-mapp.  

Kontrollera så att du kan:  

• Hämta bilder från Internet 
• Rotera, beskära och ändra storlek på bilder 
• Bearbeta och justera ett foto 
• Skriva ut med god kvalité 
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BILDER B - Rita och förändra  
 
Fotografier i all ära, men ibland behöver du rita dina bilder helt själv för att kunna berätta det 
du vill. Det är inte så lätt, men desto stoltare blir du när du lyckats.  
Om du vill jobba vidare med fotografier är det bra att se till att ha god koll på hur du kan 
använda markeringar. Med hjälp av markeringar kan du styra över bearbetningen mycket 
mera exakt och skapa precis de bilder du vill ha. 
I det här avsnittet får du också en liten fördjupning i 
bildteori så att du lättare kan välja rätt filformat och göra 
kloka val när det gäller digitalkameror och utskrifter. 
Slutligen får du fundera en liten stund över hur enkelt det 
är att ljuga med bilder. Eller ska vi kalla det ljuga? 
Handlar det om konstnärlig frihet och om att kunna 
uttrycka just det du vill förmedla? Val av ljus, färgton och fokus förmedlar en stämning som 
styr vårt sätt att se på bilden.  

1 Rita i PhotoFiltre 

Det är inte alltid enkelt att rita och måla på datorn. Datormusen kan kännas fel som ersättning 
för en smäcker och fin mårdhårspensel. Att rita på datorn ger dig andra och nya möjligheter. 
Vi ska titta på några av verktygen och några praktiska tips som kan vara användbara.  

 

 

Bokstäverna inom parentes är kortkommando för 
respektive ikon 

Markering - Det finns flera olika markeringsverktyg. Läs mer i B6 Markeringar 
Pipett - välj färg genom att klicka på en färg i bilden 
Trollstav - markerar en yta med samma färgnyans. Ställ Tolerance på ett högt värde för fler 
intilliggande färgnyanser. 
Färgpyts - fyller yta med den valda förgrundsfärgen om du klickar med vänster musknapp, 
och med bakgrundsfärgen om du klickar med höger. 
Pensel - måla eller rita med förgrundsfärgen med vänster musknapp och med 
bakgrundsfärgen med höger. För raka lod- eller vågräta linjer, håll nere tangenten Shift 
samtidigt som du ritar. Välj storlek och form på penseln under verktygspaletten. 
Avancerad pensel - måla eller rita med olika specialpenslar. Pröva dig fram. Kryssa i rutan 
x2 för dubbel storlek. 
Linje - klicka och dra för raka linjer. Välj tjocklek. Håll nere tangenten Shift för lod- och 
vågräta linjer samt linjer i 45 graders vinkel. Du kan också rita pilar genom att bocka för att 
du vill ha pilhuvud i den ena eller i bägge ändarna av din linje. 
Spray - Spraya med förgrundsfärgen med vänster musknapp eller bakgrundsfärgen med höger 
musknapp. Ställ in storlek och flöde under verktygspaletten. 
Oskärpa - Måla och skapa oskärpa på linjer och ytor. 
Smeta - Smeta ut färgen på andra ytor. 
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Klonstämpel - låter dig använda själva bilden som färg att måla med. Det låter inte klokt, 
men det kan vara väldigt användbart för att ändra detaljer i en bild. Se mer i avsnitt C6 Mer 
om digitala bilder - Fler trix. 
Flytta - Flytta bilden i fönstret om inte hela bilden får plats.    
 
Var hittar man suddgummit? 
Funktionen Suddgummi finns inte i Photfiltre. Istället väljer du en färg i färgpaletten 
och målar över det som ska bort.  
För att arbeta effektivt när du ritar kan du använda vänster och höger musknapp växelvis. Om 
du har den färg du vill rita med vald som förgrundsfärg och den färg du vill använda för att 
sudda vald som bakgrundsfärg kan du rita med vänster och radera med höger musknapp 
nedtryckt. 
 
Välja färg 
Om du klickar på förgrunds- eller bakgrundsfärgen i färgpaletten 
får du upp ett fönster för färgval. Dra “färgkrysset” som 
markerats med vit ring här bredvid till den färg och nyans du vill 
ha. Med pilen som markeras med svart ring ställer du in den 
ljushet du vill ha genom att dra i reglaget uppåt eller neråt. Klicka 

på OK när du är nöjd. 

Tips 1: När du vill rita eller måla med en färg som finns i 
bilden, kan du välja pensel och hålla nere Ctrl-tangenten, så 
dyker pipetten upp. Ta ett färgprov, släpp Ctrl och måla med 
utvald färg. Samma gäller linje, färgpyts och spray.  

Tips 2: Om du gör en markering i bilden och väljer pensel eller 
till exempel färgpyts, kan du bara måla i markeringen, inte 
utanför. Därför är det bra att använda markering för att markera 
just den yta man vill färglägga och ändra. När du är klar kan du 
avmarkera genom att välja Markering - Dölj markering i 
menyraden. 
När du har ritat en bild vill du förstås kunna använda den i 
andra program. Det finns två enkla sätt att göra detta. Det allra enklaste är att kopiera bilden 
och klistra in den i det program där du vill ha den. 
 
Spara och använd din teckning 
När du väljer Arkiv - Spara som i PhotoFiltre får du 
möjlighet att välja mellan en hel rad olika filformat. Ska 
bilden användas i till exempel Word eller PowerPoint 
fungerar de flesta av dessa filformat bra, men det kan 
vara praktiskt att välja PNG eller GIF eftersom de även 
fungerar på webbsidor och bloggar.  
GIF brukar ge skarpast bilder men kan bara återge 
maximalt 256 färger. PNG är ofta ett bra val för teckningar i PhotoFiltre eftersom det kan 
återge alla färger och färgtoningar du kan skapa i programmet. 
 
När du arbetar med fotografier är JPG oftast det bästa valet. När det gäller teckningar är det 
däremot inte så bra eftersom komprimeringen kan göra färgerna lite flammiga. 
Efter att du sparat bilden öppnar du det program du vill lägga in den i. Hur du ska göra där 
beror naturligtvis på vilket program du arbetar med. I Word och PowerPoint väljer du Infoga 
– Bildobjekt – Från fil och sedan letar du upp din bild i den ruta som kommer upp.  
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Ofta går det också alldeles utmärkt att välja Redigera - Kopiera i PhotoFiltres menyrad och 
sedan Redigera – Klistra in i det program där du vill ha bilden. Du kan dock behöva vara en 
smula uppmärksam på är att många inklistrade bilder kan göra att filen blir väldigt stor. Ska 
arbetet skickas via Internet är det bättre att spara i ett komprimerat format och infoga. 
 

2 Markeringar 

Markeringar är enormt användbara verktyg när du arbetar med bilder. En 
markering kan till exempel användas för att kopiera en detalj ur en bild, 
för att göra ramar och för att begränsa ett område så du kan ändra dess 
egenskaper eller måla i det utan risk att måla utanför.  

Olika markeringsverktyg 
Innan vi redigerar fler bilder, ska vi titta på de olika markeringsverktygen. 
De har olika form och finesser. När du klickar på verktyget Markering 
(den vita pilen överst i bilden till höger) dyker en rad markeringsverktyg 
upp längst ner i verktygspaletten.  

Flytta och ändra storlek på markering (Instruktionsfilm 1)  

1. Välj Rektangel. Rita upp en fyrkant.  

2. Klicka och dra i mitten av markeringen. På så sätt kan du 
flytta runt den på bilden. Prova också att flytta markeringen 
med hjälp av piltangenterna. Så flyttar du lättast 
markeringen lodrätt eller vågrätt. Håller du nere Shift-
tangenten samtidigt flyttar du snabbare med piltangenterna. 

3. Gå med musen till markeringens ram eller till någon av 
kanterna. Med hjälp av “dubbelpilen” som dyker upp, kan 
du klicka och dra och ändra markeringens storlek och form.  
Markeringen tar du bort med Markering - Dölj markering i 
menyraden, med Ctrl+D eller med knappen du ser här till 
höger. 

Prova också att zooma in med plustangenten eller zooma ut med minustangenten när du gjort 
en markering. 

Ändra markeringsform 
Du kan lätt byta form på markeringen 

1. Gå först till menyn Markering. Kryssa i Markeringsbox. 

2. Välj Rektangel och gör en markering. Klicka nu på de andra markeringsformerna (utom 
lasso och polygon). Glöm inte att pröva att ändra storlek och att flytta markeringen. Testa 
också att beskära.  

   
Rektangel markering Oval markering Rombformad markering 
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Markera med lasso (Instruktionsfilm 2)  
Genom att använda lasso-verktyget kan man rita en markering runt 
den yta som man vill ändra, kopiera, måla i med mera. Man får en 
exaktare markering, men samtidigt är det lite lurigt att rita så exakt 
som man vill med musen. Så fort man släpper vänster musknapp 
sluts markeringen. Ett problem är att har man gjort lite fel 
någonstans i markeringen får man göra om allt från början. Arbeta 
lugnt och långsamt. Exakta markeringar är mycket användbara om du vill göra ett montage 
eller collage. 

Markera med Polygon (Instruktionsfilm 3)  
Vill man kunna rita en markering med raka linjer istället för på fri hand, ska 
man använda Polygon-verktyget. Med musen klickar man dit fästpunkterna för 
linjerna. För varje ändring av riktning, klickar man dit en ny fästpunkt. För att 
avsluta polygonen, dubbelklicka så sätts den sista linjen ihop med den första 
fästpunkten.  

På bilden syns också markeringsboxen, eftersom den är markerad i menyn. Vill du ha vågräta, 
lodräta eller linjer i 45 graders vinkel, håll nere Shift-tangenten samtidigt. 

Invertera markering 
Normalt gör du en markering för att ange vilken del av bilden som ska påverkas av 
det du sedan tänker göra. Ibland är det enklare att markera det du inte vill ha 
påverkat och sedan vända markeringen.  

Börja med att göra markering. Välj sedan Markering - Invertera i menyn eller 
klicka på knappen för att invertera markering bland markeringsformerna. 

Kräftan markerad med polygonverktyget. Invertera valt. Filter - Färg - 
Gråskala eller snabbknappen för gråskala i filterfältet. 

3 Gör ett montage 

När du lärt dig göra markeringar så kan du göra montage. I detta exempel ska vi ta huvudet 
från en bild och klistra in i en annan bild.  

1. Använd lasso-verktyget och rita en markering runt den bildyta som du vill klistra in i 
en annan bild. (Se till att Markeringsbox under menyn Markering är förbockad). 

2. Välj Kopiera under Redigera-menyn.  

3. Öppna den bild du vill klistra in den markerade bildytan på. 

4. Välj Klistra in från Redigera-menyn.  

5. Den nyinflyttade bilden är fortfarande markerad, så du kan flytta bildytan till den plats 
där du vill ha den. Genom att dra i kanterna av markeringsramen kan du förstora 
eller förminska det du klistrat in.  

Arbeta tills du är nöjd.   
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Den markerade bildytan 
kan bli olika stor 
beroende på förhållandet 
till storleken på den nya 
bilden. 

Håll nere Shift-tangenten, 
samtidigt som du drar i 
nedre högra kanten på 
markeringen. Då ändrar du 
storleken proportionellt. 

Så länge barnhuvudet är 
markerat, kan du ändra 
storlek, flytta, och rotera. Ta 
bort markering genom att 
trycka Ctrl+D två gånger. 

4 Transparens  

Ibland vill man frilägga själva motivet i en bild och slippa den 
fyrkantiga bildramen. Lägger man in en bild i exempelvis 
PowerPoint, kan det se lite tråkigt ut att alltid behöva ha en 
fyrkantig form på bilden.  
PowerPoint-presentationens första bild innehåller ett 
transparent foto 

Ett knep är att måla eller på annat sätt färga delar av den fyrkantiga bilden i en färg som du 
sedan gör transparent. Det är lätt att göra i PhotoFiltre. Du sparar bilden i något av filformaten 
gif eller png.  

Markera först 
Markera först det motiv som du vill visa utan fyrkantig ram. Det finns flera sätt: 
1) göra markering, exempelvis rita med polygon eller lasso – invertera och fyll,  
2) måla med den färg du sedan ska ersätta med transparent  
3) är ytan som ska bli transparent enfärgad kan du använda 
Trollstaven eller helt sonika lägga på färg med färgpytsen. (Med 
färgpytsen behöver du inte markera någon yta). 
Välj Markering/Invertera (eller högerklicka och välj Invertera). 
Högerklicka nu i markeringen och välj Ramlinje och fyll. Ta bort 
bocken i Ramlinje och bocka för Fyll. Välj en avvikande färg 
och klicka OK. Det som du inte vill visa i bilden har denna 
avvikande färg. Avmarkera. 
 
Ikon för transparent färg 

Välj ikonen för transparent färg överst. I 
dialogrutan som dyker upp står det att transparens 
endast fungerar med max 256 färger. Klicka på Ja. 
Nu föreslår programmet en färg, förhoppningsvis den färg du valt.  
 
Klicka på Granska, så ser du resultatet. Är du nöjd 
klicka OK. Stämmer inte färgen går du bara till bilden 
och klickar på rätt färg. Har du flera nyanser av 
färgen i din bild kan du experimentera lite med 
toleransen.  
För att bevara transparensen måste du spara som gif 
eller png. Det spelar egentligen ingen roll vilket av dessa två du väljer. Bilder med transparens 
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skapade i PhotoFiltre innehåller alltid maximalt 256 färger. Eftersom gif kan fungera lite 
bättre med äldre program kan det vara det bästa valet. Däremot ska du tänka på att inte spara 
som jpg. Det filformatet kan inte innehålla transparenta områden, så då kommer du att få en 
vit bakgrundfärg med fyrkantig bakgrund som en vanlig bild.  
Allra bäst resultat kommer du att få om det är möjligt att använda en färg som ligger nära 
färgen på den bakgrund där du tänkt placera bilden, men som inte förekommer naturligt i de 
delar av motivet du vill ha kvar.  
Pröva gärna att infoga din transparenta bild i PowerPoint eller Word och se resultatet. Räkna 
med att detta inte var sista gången du gjorde en transparent gif-bild. Eller varför inte göra 
spännande eller vackra collage?  

  

5 Text 

Många har nog önskat någon gång att man kunde lägga in text i en bild. Kanske vill man sätta 
en rubrik eller skriva en förklaring till något i bilden. Detta 
är enkelt att göra i PhotoFiltre. Genom att klicka på 
knappen med ett T (inringat i bilden ovan), det vill säga 
verktyget Text, dyker en dialogruta upp. 

I princip är det bara att skriva in en text, välja teckensnitt, 
textfärg, storlek på bokstäverna och klicka OK, så infogas 
text i din bild. Med markeringen kvar runt texten kan du 
klicka och dra texten dit du vill.  
Du kan använda fetstil, kursiv, justera, ändra vinkel på texten 
med mera. Du måste inte ställa in exakt rätt storlek, utan du 
kan klicka och dra i markeringen. Håll nere Shift om du vill 
ändra storleken proportionellt. Här kommer lite olika 
exempel på vad man kan göra med text.  
I detta exempel passade storleken på bokstäverna bra 
i den första bilden. Med musen klickar och drar jag 
den (fortfarande) markerade texten till höger hörn, 
dubbelklickar i markeringen för att få upp dialogrutan 
igen. I dialogrutan ser jag till att ordet ohoj! hamnar 
en rad ner genom att trycka på Enter-tangenten och 
klickar OK. Nu ser resultatet ut som i bild 2.   

Avmarkera text med Ctrl+D två gånger.  
 
Tips1: Om du dubbelklickar i en text som fortfarande är markerad, får du upp dialogrutan för 
text igen.  

Tips 2: Fast du ställer in samma storlek på bokstäverna, kan det verka som om texten blir 
olika stor i olika bilder. Det beror på att PhotoFilter automatiskt zoomar dina bilder så att du 
ser hela bilden. Skriver du text i en stor bild är bilden troligen utzoomad och du kommer att 
uppleva texten liten. Det är inga problem. Dubbelklicka på texten så du får upp 
inställningsrutan igen och prova en annan storlek om du inte är nöjd. 
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Tips 3: Du kan bläddra dig igenom rutan för teckensnitt genom att 
använda piltangent nedåt för att prova hur de olika teckensnitten ser ut 
med texten du skrivit. Det är enklare än att klicka på ett teckensnitt i 
taget. 

Trixa med text 
Det finns många möjligheter att trixa med text i PhotoFiltre. Förutom dialogrutan för text ska 
du inte missa fliken Effekter. Där kan du välja att göra texten genomskinlig, skuggad, lägga 
ramlinje och fyllmönster. Här följer några exempel och förklaringar.  

 

Förutom att 
dubbelklicka på 
textmarkeringen, kan 
man hålla nere Shift 
och dra i 
markeringen. Det är 
ett snabbare sätt att 
ändra storleken på 
texten. Avmarkera 
med Ctrl+D två 
gånger. 

 

 

 

 

 

Genom att inte hålla 
nere Shift kan man 
ändra höjden eller 
bredden på 
bokstäverna. I detta 
exempel har jag bara 
dragit ut 
textmarkeringen på 
höjden för att 
åskådliggöra halsen 
på dinosaurien. 
Avmarkera med 
Ctrl+D två gånger. 

 

 

Fler textmöjligheter 
Här är texten Grattis! lagd på en bild från Multimediabyråns bildarkiv.  

Så här gjorde jag: Klicka på verktyget Text för att få dialogrutan. Välj 
teckensnitt Lucida Handwriting, storlek 100. Färg Vit, Vinkel -20. Under 
fliken Effekter, välj Skugga x: 5, y:5, svart färg. Välj också Ramlinje svart. 

 

Detta färggranna diplom gjordes, genom att jag valde teckensnitt Matura 
MT Script Capitals, storlek 100. Under fliken Effekter, välj Fyll mönster, 
välj mönster Color02.jpg. Till slut ritade jag några raka svarta streck för 
namn med mera. 
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Anpassa till markering 
Genom att istället välja Anpassa till markering längst ner i 
textfönstret, ser man till att bokstävernas form blir 
markeringar. Det betyder att du kan kopiera, klippa ut och klistra 
in bokstäverna med det “mönster” som bokstäverna är placerade 
på i en annan bild. Detta är en spännande effekt! Du kan välja flera ord eller bara en bokstav. 
Under bilden finns några exempel.  

Här har jag valt 
textverktyget, valt Arial 
Black, storlek 120 och 
klickat på Anpassa till 
markering. Därefter har jag 
dragit markeringen till olika 
ställen på bilbilden och 
kopierat, det vill säga 
använt kortkommandot 
genom att klicka Ctrl+C. Nu skapar jag en ny bild, väljer bildstorlek 800x600 och klistrar in. 
Till höger ser du resultatet från “BIL”-markeringen från fyra olika delar av bilden. 

 

6 Bilden i närbild  
Har du provat att zooma in en bild på datorn riktigt mycket 
någon gång? Då har du sett att den är uppbyggd av en hel 
massa små fyrkanter. Dessa kvadrater kallas bildpunkter eller 
pixlar.  
 
Om bilden är ett fotografi kan varje pixel ha någon av drygt sexton miljoner färger. Så många 
färger behöver vi för att uppleva att alla toner återges perfekt. En bild från en modern 
digitalkamera består av flera miljoner pixlar. För att du ska kunna se bilden på din skärm eller 
skriva ut den behöver datorn spara information vilken färg varenda pixel ska ha. Som du 
förstår blir det oerhört mycket information för datorn att spara, och varje bild skulle ta enormt 
stor plats på hårddisken. Därför har man uppfunnit olika typer av komprimeringar som gör att 
datorn kan effektivisera sparandet.  
Det allra vanligaste filformatet för digitala fotografier heter JPG eller JPEG. Moderna 
digitalkameror sparar för det mesta sina bilder i JPG och de flesta foton du hittar på Internet är 
också i det formatet. I JPG komprimeras filstorleken genom att detaljer plockas bort ur bilden. 
Det låter kanske inte så bra, men om du väger det mot hur många detaljer som teoretiskt 
skulle kunna förekomma bland tio miljoner bildpunkter förstår du att man faktiskt kan tåla att 
mista en hel del. När du väljer att spara som JPG anger du också hur hård komprimeringen 
ska vara. En lurig sak med JPG är att det plockas bort fler detaljer varje gång man sparar om 
bilden i sitt bildbehandlingsprogram. Om du däremot lagt in en JPG-bild i ett annat program, 
till exempel Word eller PowerPoint går det bra att spara hur många gånger som helst.  
Ett annat format som är vanligt på Internet heter GIF. Där komprimeras bilden framför allt 
genom att man plockar bort färger. Det är sällan ett lyckat alternativ för fotografier, däremot 
kan det vara mycket bra för text och teckningar. En fördel med GIF är att du kan definiera att 
en färg ska vara transparent. 
Bitmap eller BMP är ett äldre filformat som komprimerar bilden mycket lite. Ett foto sparat 
som BMP tar alltså mycket större plats på hårddisken än ett som sparats som JPG. Ibland kan 
det ändå vara bra att använda BMP eftersom det är ett universalformat som går att använda i 
så gott som alla program som kan visa bilder.  
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Det finns många andra format att spara foton i. PNG är ett format som används en del för 
bilder på Internet. En styrka med PNG är att bilder i det formatet kan ha både miljontals 
färger och transparens. Just i PhotoFiltre går det dock inte att kombinera miljontals färger och 
transparens, eftersom processen för att definiera transparent färg bara fungerar i läget för 256 
färger.  
TIF är ett format som ibland används för bilder som ska skrivas ut. RAW är ett okomprimerat 
format som ger gigantiska bildfiler med mycket hög kvalité. Digitalkameror i proffsklass kan 
ofta spara bilderna i RAW-format.  

Format Bra att veta Bra till 

JPG 16,7 miljoner färger. Kan komprimeras olika 
hårt. Ju fler gånger du sparar desto mer 
komprimerad (=sämre) blir bilden. 

Fotografier. Bra på Internet och i de 
flesta program. 

GIF 256 färger. Kan animeras. Kan innehålla 
transparenta (genomskinliga) partier.  

Ritade bilder samt bilder som ska ha 
en transparent färg. Bra på Internet 
och i de flesta program. 

PNG Miljontals färger. Kan innehålla transparenta 
partier. (Transparenta bilder du skapar i 
PhotoFiltre kan dock bara ha max 256 
färger.) 

Både fotografier och ritade bilder, 
men ger ofta större filer än JPG och 
GIF. Fungerar på Internet och i 
många program. 

BMP Antalet färger väljer du när du sparar. Filerna 
blir mycket stora. 

Bilder som ska infogas i äldre 
program. Fungerar inte på Internet. 

TIF Miljontals färger. Kan också innehålla 
information för utskrift. 

Kan vara bra för utskrift. Fungerar 
inte på Internet. 

RAW Råformat som en digitala systemkameror kan 
spara i. Extra hög kvalitet. 

Kan inte användas i PhotoFiltre. 

 
7 Digitalkameran  

Vilken digitalkamera ska vi välja? 
Digitalkameror finns i mängder av modeller och prisklasser. Det 
räcker att sticka in näsan i en fotoaffär eller webbutik för att bli yr i 
huvudet. Naturligtvis vill alla framhålla fördelarna med just sin 
produkt och det är inte lätt att veta vad de olika siffrorna står för.  
För skolbruk är det egentligen ganska enkelt - välj en kamera som är 
robust, lättskött och inte allt för dyr. En bra kamera är en kamera som 
kan vara med överallt och som både elever och lärare lätt kan hantera. 

Upplösning 
Upplösning är ett mått på hur många punkter varje bild består av, det vill säga hur mycket 
information som sparas i kameran varje gång du tar en bild. Det anges vanligtvis i megapixlar, 
antal miljoner punkter per bild.  
Upplösningen är särskilt viktig när det gäller bilder som ska skrivas ut eller kopieras på 
fotopapper. Men även de enklare kamerorna idag har en upplösning som räcker gott och väl 
för vanligt skolbruk. Redan tre till fyra megapixlar räcker för bilder som blir utmärkta på 
skärmen, som kan skrivas ut med hyfsat resultat ända upp till A4 på en vanlig skrivare eller 
och som blir mycket bra om de kopieras som vanliga fotografier i storleken 10*15 cm. Högre 
upplösning än fyra megapixlar ger dig ofta större bild än vad du behöver, men en fördel med 
hög upplösning är att du då kan beskära bilden och få en bra papperskopia på en detalj.  
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Zoom och makro 
Zoom är en trevlig egenskap. Du blir mycket friare i fotograferande om du kan 
komma nära ditt motiv utan att behöva sitta i knäet. Digital zoomen har du 
egentligen ingen nytta av alls. Det enda den gör är att beskära bilden, och det 
kan du lika gärna göra i ett bildbehandlingprogram.  
På en många kameror finns också ett makroläge som gör att du kan gå väldigt, 
väldigt nära det du fotograferar. Det kan vara trevligt det med. 
Film 
Många digitala kameror kan också ta filmsnuttar. Även om filmsnuttarna ofta är av ganska låg 
kvalité är det en trevlig tilläggsfunktion som gör kameran ännu mer användbar. Kontrollera 
om kameran också spelar in ljud till filmen. En del kameror tar bara stumfilm. Det går att göra 
mycket roligt med en stumfilm också, men det är förstås bra att veta så du inte blir besviken.  
Minneskort 
Kameran ska ha ett utbytbart minneskort. Vilken modell det är på minneskortet 
spelar mindre roll. Olika märken har olika modeller. Priset kan skilja en del, 
men det är inte så stora skillnader. Det blir allt vanligare att tillverkare som gör 
både kameror och skrivare har uttag för minneskortet på skrivaren också vilket 
gör att du kan ta minneskortet direkt från kameran och sätta det i skrivaren för 
att få ut dina bilder på papper. Är det flera klasser eller avdelningar som delar 
en kamera är det praktiskt att ha var sitt minneskort. De kostar inte mycket. 

Kostar det verkligen ingenting att fotografera med digitalkamera? 
Nej, om man nu inte räknar med själva kostnaden för kameran är det nästan gratis att 
fotografera. Det som kostar en del är batterier. Många kameror slukar batterier i rask takt. En 
del har ett specialbyggt laddningsbart batteri, men om kameran använder vanliga AA eller 
AAA-batterier bör du köpa en laddare och en dubbel uppsättning laddningsbara batterier av 
rätt typ. Då kan du alltid ha en omgång i kameran och en i laddaren.  
Minneskortet kan du använda om och om och om igen. När det är fullt för du över bilderna till 
datorn och sedan är det bara att fortsätta fotografera. Mitt nuvarande minneskort har jag 
plockat i och ur kameran mer än hundra gånger och tagit åtskilliga tusen bilder med.    

Den stora kostnaden kommer när du vill ha dina bilder på papper. Det drar en hel del bläck att 
skriva ut fotografier, och bläckpatroner är inte billiga. Numera erbjuder de flesta fotofirmor, 
både i butiker och på Internet en tjänst där de projicerar bilderna på traditionellt fotopapper. 
Kostnaden brukar vara ungefär den samma som när man gör en efterbeställning på vanliga 
fotografier och i många fotoaffärer kan du få dina bilder på en timme. Den stora fördelen är 
att du bara betalar för just de bilder du vill ha. Du kan utan vidare ta tjugo bilder på samma 
motiv och välja ut den allra bästa. 
 

8 Skriv ut / framkalla  

För att få bilder du skriver ut bra är det flera olika faktorer som spelar in.  
Några av de viktigaste är bildens storlek, skrivaren och dess  
inställningar samt papperskvalitet. 
Bildens storlek 
Vill du skriva ut bilder i stort format så behöver du också ha stora bilder. Visserligen går det 
ofta att ange att bilden ska dras ut över hela papperet, men är bilden för liten kommer 
utskriften att bli väldigt grynig.  
Med moderna digitalkameror är det sällan något problem att bilden 
är för liten. De brukar kunna ta bilder i väldigt hög upplösning. 
Förmodligen kommer du att ha mer besvär med att krympa 
bilderna för att kunna använda dem även på webbsidor och i  
e-post.  Men hur skulle hela 

Glimmingehus få plats 
på ett enda papper? 
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Om digitalkameran tar extremt stora bilder vill du kanske krympa de bilder du sparar på 
hårddisken ibland. Tänk på att det aldrig går att återskapa den bildinformation som går 
förlorad om du krymper en bild. Det är en väldigt god idé att spara originalfilerna någonstans, 
till exempel bränna dem på cd. 

Skrivarens inställningar 
De flesta skrivare ger dig möjlighet att ändra kvalitén på utskriften. Exakt vilka möjligheter 
som finns och hur det ser ut där inställningarna ska ändras beror på vilken skrivare du 
använder. Ofta finns det någon sorts sparläge, där man kan skriva ut i sämre kvalité för att 
spara på bläck eller toner, ett normalläge och ett läge för att skriva ut i extra bra kvalité. 
Många nyare bläckstråleskrivare har också ett specialläge just för fotografier.  
I skrivarinställningarna kan du också ställa in vilken typ av papper du använder, till exempel 
om det är blankt eller matt, för att anpassa utskriften på bästa sätt. 

En liten varning: I många program finns det en knapp med en skrivare på i verktygsraden. Om 
du använder den knappen skriver programmet ut direkt med de inställningar för skrivare som 
är standardinställda. Då får du ingen möjlighet att påverka utskriftskvalitén. Det är alltså 
bättre att använda Arkiv - Skriv ut.  

Papper och bläck 
Visste du att det kan vara väldigt stor skillnad på olika papper? 
Du har säkert sett att det finns särskilda fotopapper att köpa. De 
är ganska dyra, men om skrivaren är anpassad för den sortens 
papper kan de ge en mycket bra bildkvalité. Fotopappren är 
oftast lite tjockare än vanliga papper och ger en trevlig stadga åt 
bilden om du ska sätta upp den på väggen.  

Även om du inte vill skriva ut på fotopapper är det en god idé att köpa ett bra papper. Vanligt 
kopieringspapper är ganska poröst och ger inte bästa möjliga utskrifter på bläckstråleskrivare. 
Fråga i pappershandeln eller datorbutiken efter papper som är speciellt anpassat för 
bläckstråleskrivare.  

Även bläck finns i olika kvalitet. Det billiga bläck som kan köpas online kan fungera bra för 
utskrifter som ska användas direkt, men vanligtvis bleknar utskrifterna mycket snabbare än de 
som är gjorda med lite dyrare märkesbläck. Charmen med utskrivna digitala bilder är kanske 
ändå inte att de blir långvariga väggdekorationer, utan det är att du kan skriva ut och sätta upp 
en bild som visar vad som hände för en halvtimme sedan. 

Riktiga fotografier 
Numera erbjuder så gott som vartenda fotolabb också fotokopior från digitala original. Då 
belyser de fotopapper med den digitala bilden och du får alltså ett ”äkta” foto. Om originalet 
var bra går det inte att skilja bilden från en tagen med vanlig kamera. Hållbarheten blir den 
samma som för vanliga fotografier.  

Tar ni bilder som ska sparas för långvarig dokumentation kan det vara ett bra alternativ att 
låta ett fotolabb göra kopiorna. Det blir ofta billigare än att skriva ut med kvalitetsbläck och 
kvalitetspapper. Det kan vara lönt att kolla upp priserna innan du beställer. Många företag har 
olika typer av specialerbjudanden. Om du beställer via Internet så tänk på att kontrollera hur 
mycket som tillkommer för porto och andra avgifter.  

I många fotoaffärer går det bra att helt enkelt komma in med kamerans minneskort och föra 
över bilderna direkt i butiken. Det går också att beställa via Internet och antingen få bilderna 
levererade i brevlådan eller hämta ut dem i en butik. Du bör ha en ganska snabb 
Internetuppkoppling, för om du beställer många bilder är det en stor mängd data som ska 
föras över 

Olika papper är bra till 
olika saker 
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En sak som är värd att lägga märke till är att vanliga 
digitalkameror tar bilder i formatet 4:3. Traditionella fotografier 
är däremot i formatet 3:2. Ett vanligt fotografi är som du kanske 
vet 15*10 cm. Detta ställer förstås till en del bekymmer. Det 
finns en del fotolabb som erbjuder bilder i storleken 15*11 cm, 
vilket stämmer bättre med formatet på en digital bild. Å andra 
sidan passar inte de bilderna i vanliga fotofickor. Andra företag 
erbjuder istället någon typ av verktyg så att du kan avgöra vilken 
del av bilden som ska skäras bort för att den ska passa in på det 
traditionella fotopappret. 

Förutom vanliga papperskopior finns det en hel del andra fotoprodukter att beställa. Du kan få 
dina bilder på tavelduk, som affisch, i en kalender, på en musmatta, på ett pussel eller varför 
inte tryckta i en riktig bok. Fotoprodukter kostar ofta en hel del, men kanske är det något du 
vill kosta på dig för några av dina allra bästa bilder. 

9 Ljuga med bilder  
Kameran ljuger inte, lyder ett gammalt talesätt. Vi är vana att se på 
fotografier som om de vore exakta bilder av verkligheten. En liten 
aning sanning ligger förstås i detta – den fotografiska bilden skapas 
obönhörligen av det ljus som reflekteras av motivet och faller in 
genom kamerans bländaröppning. Har jag en illröd finne på näsan så 
reflekteras den också. Tyvärr.  
En duktig fotograf vet att det finns massor att göra för att styra hur 
kameran återger verkligheten. Bara genom att be modellen om ett särskilt ansiktsuttryck eller 
på andra vis arrangera bilden kan innebörden förändras radikalt. När fotografen väljer ljus, typ 
av objektiv, skärpedjup, vinkel och bildutsnitt kan samma verklighet återges på flera helt olika 
sätt. Att fotografiet visar verkligheten kan vi alltså inte lita på, bara att det visar oss den bild 
av verkligheten fotografen valt.  
Som du sett går det även i ett enkelt program som PhotoFiltre att förändra bilder en hel del. I 
mer avancerade programmen finns det knappt några gränser för vad som går att göra. Det 
finns många kända exempel på det här, allt från hur man i Sovjet tog bort misshagliga 
personer från fotografier till veckotidningar som kombinerat kända personers ansikten med 
andra kroppar.  
Att du som fotograf vill förbättra din bild så den tydligare visar vad du velat skildra är förstås 
självklart. Frågan är var gränsen går för var som är rimliga förbättringar och vad som är en 
manipulation. Var går gränsen för dig? Eller är det kanske så att gränsen är olika beroende på 
vad syftet är. I filmen Bildanalys visar Håkan några exempel på hur bilder kan förändras för 
att uttrycka helt olika känslor. 
Ett sätt att öka sin beredskap att se bilder mer kritiskt är att lära sig grunderna i hur bilder kan 
förändras. I takt med att du lär dig att själv förändra bilder kommer du att märka att du också 
ser på andra bilder med mer kritiska ögon.  

Övning  

BILDER B  - Skapa egna bilder 

Ladda hem de bägge bilderna från hemsidan  
Kopiera kamelens huvud och hals och klistra in i den andra bilden. Skriv i bilden vad kamelen 
tänker om den uppkomna situationen.  
Kontrollera så att du kan:  

• Rita en teckning 
• Göra collage och montage 
• Skriva text i bilder 
• Skapa bilder i den storlek du vill ha 

Format 3:2 bilden 
blir beskuren 

Format 4:3 


