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Inledning 

Mitt namn är Maria Franzen och jag arbetar i Knivsta kommun. Den 

här handledningen är skapad som en examinationsuppgift för PIM 5. PIM 

är en satsning inom ”praktisk IT- och mediekompetens - PIM” som 

skolverket genomför utifrån ett uppdrag från regeringen, för att främja 

utveckling och användning av informationsteknik i skolan.  

I texten nedan kommer jag att visa hur du kan använda några av alla 

de funktioner som finns i det digitala bildredigeringsprogrammet 

pixlr.com. Hur du startar programmet, importerar och sparar bilder. Hur 

du avfärgar färgfoton och hur du redigerar ljusstyrka och kontrast. Jag 

kommer även att visa och förklara hur du importerar bilder från en 

digitalkamera till en dator. Till några av funktionerna finns en 

presentationsfilm, där jag visuellt och auditivt går igenom samma 

innehåll som tas upp i den här i texten. För att komma till filmerna 

klickar du på respektive länk som finns efter det aktuella avsnittet eller 

kopierar och klistrar in adressen i din webbläsares adressfält. 

mariapim5.weebly.com 

Här nedan följer först ett kort förslag på hur pedagoger och elever kan 

integrera denna ovan nämnda webbtjänst i din undervisning för årskurs 

4-6 i ämnet bild. Därefter går jag igenom själva funktionerna i Pixlr. 

 

 

http://pim5sara.weebly.com/
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Planering – LPP  

Fotografering år 4-6 
 

Övergripande mål / Centralt innehåll  

Syfte: Bl    skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och 

verktyg samt med olika material,  

Bildframställning: Bl  4-6    Fotografering och filmande samt redigering i 

datorprogram.  

Redskap för bildframställning: Bl  4-6    Verktyg för teckning, måleri, 

trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital 

bildbehandling och hur dessa benämns.  

Bildanalys: Bl  4-6    Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och 

samtala om bilders utformning och budskap.  

 

Undervisning  

 Lära oss mer om närbilder och extrema närbilder i fotokonst 

 Lära oss mer om svartvita fotografier i fotokonst 

 Studera andras svartvita fotografier i en Power Point 

 Fotagrafera med mobilkamera/kamera 

 Överföra bilder från mobilkamera/kamera till dator 

 Redigera foton i programmet Pixlr, ändra kontrast-ljushet, 

beskära och gör om fotot till svartvitt 

 Beskriva skriftligt arbetsgången med dina fotografier 

 Samtala om de foton du tagit och redigerat  

  

Bedömning/kunskapskrav  
Projektet foto bedöms genom: 

 att du ska fotografera minst 3 foton i färg med hjälp av 
kamera/mobilkamera. 

 att du visar att du kan redigera dina 3 fotografier genom att 
överföra foton från kamera till dator samt öppna 
bildredigeringsprogrammet Pixlr  

 att du berättar skriftligt hur du tänkt och gjort då du 
fotograferat och redigerat dina 3 foton 

 hur du presenterar och berättar om hur du tänkt då du 
fotograferat och redigerat dina foton inför dina kamrater  

 hur du ger feedback till dina kurskamraters fotografier 

https://start.unikum.net/unikum/lpp/edit/editLpp.html?lppId=942609145&newLpp=false
https://start.unikum.net/unikum/lpp/edit/editLpp.html?lppId=942609145&newLpp=false
https://start.unikum.net/unikum/lpp/edit/editLpp.html?lppId=942609145&newLpp=false
https://start.unikum.net/unikum/lpp/edit/editLpp.html?lppId=942609145&newLpp=false
https://start.unikum.net/unikum/lpp/edit/editLpp.html?lppId=942609145&newLpp=false
https://start.unikum.net/unikum/lpp/edit/editLpp.html?lppId=942609145&newLpp=false
https://start.unikum.net/unikum/lpp/edit/editLpp.html?lppId=942609145&newLpp=false
https://start.unikum.net/unikum/lpp/edit/editLpp.html?lppId=942609145&newLpp=false
https://start.unikum.net/unikum/lpp/edit/editLpp.html?lppId=942609145&newLpp=false
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 Presentationsfilm - Inspiration 

http://www.mariapim5.weebly.com/ 

http://pim5sara.weebly.com/
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Från kamera till dator 

När du fotograferat färdigt med din digitalkamera eller mobiltelefon 

vill du säkert lägga in bilderna i datorn för att kunna visa, redigera och 

dela med dig av fotografierna. Det finns många olika sätt att föra över 

foton från en kamera till en dator. Det vanligaste är att använda en USB-

kabel från kameran till datorns USB-port. Ett annat sätt att överföra 

foton från en kamera är att ta loss minneskort i kameran och placera 

minneskortet i en minneskortläsare som kopplas till datorn också denna 

via USB-porten, eller om redan finns minneskortläsare i datorn. En del 

kameror kan även överföra bilder trådlöst via Wi-Fi, Bluetooth eller 

infraröd port. 

I den här handledningen tar jag endast upp hur du överför foton från 

en digitalkamera via kamerans USB-kabel till datorn. Det du då behöver 

ha är: 

 Digitalkameran 

 Kamerans USB-kabel 

 Dator med en USB-anslutning 
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Börja med att starta datorn och eventuellt logga in så att du kommer 

till skrivbordet. Anslut därefter kamerans USB-

kabel till den avstängda kameran och därefter till 

datorn. Starta kameran, en dialogruta dyker upp 

på datorskärmen, välj alternativet öppna mappen 

för att visa filerna.  

  
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Kommer det inte upp en dialogruta öppnar du den själv i den här 

datorn. 

I den här datorn får du en 

överblick över vilka enheter som 

är anslutna till datorn. Leta efter 

enheten som heter flyttbar disk, 

vilket är den beteckning som oftast används. 
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Dubbelklicka på ikonen och du hittar dina foton. Ibland ligger fotona i 

ytterligare i en mapp på kamerans minneskort, vilket gör att du får 

dubbelklicka även på den mappen för att öppna dina foton. 

När du nu hittat dina foton 

markerar du de foton du vill behålla 

och spara på datorn. Vill du markera 

alla kan du trycka Ctrl + A på 

tangentbordet. Alla foton blir då blå 

markerade och du kan enkelt klicka 

på Redigera i menyraden och välja 

antingen Kopiera till mapp eller Flytta 

till mapp.  

 

 

Du får nu upp en ny dialogruta där du får välja vilken mapp på 

datorn dina foton ska ligga i. Här kan du även skapa en ny undermapp 

om du vill sortera dina foton ytterligare. (I instruktionsfilmerna skapar vi 

en mapp på skrivbordet som vi döper till Foton.) När du valt din mapp 

klickar du på Kopiera alternativt Flytta och dina foton överförs från 

kameran till datorn. 



 

 
9 

 

Skillnaden mellan alternativen kopiera till mapp och flytta till mapp är 

att när du kopierar fotofilerna till en mapp på datorn, finns fotona kvar 

på kameran, om något skulle gå snett. När foton är överförda kan du om 

du behöver, gå tillbaka till kameran och radera fotona om du inte längre 

vill ha dem kvar i kameran. Om du istället väljer att flytta filerna, flyttas 

alla foton till datorn och det finns inga fotokopior kvar på kameran. 

Innan du stänger av eller tar bort sladden från kameran är de viktigt 

att först koppla från kommunikationen mellan datorn och kameran. Det 

gör du genom att klicka på en liten grön pil som syns i närheten av 

klockan. När du klickat på den kommer det upp en liten ruta där du 

klickar att du vill utföra en säker borttagning eller mata ut flyttbardisk. 

Den kan hända att det istället för flyttbardisk står kamerans namn. 

Du kan nu stänga av kamera och ta ur sladden från datorn. Dina 

foton ligger nu på datorn i den mapp du valt att spara dem i. 

 

Du har nu överfört dina foton från kamera till dator samt sparat 

fotona i en mapp. 

 

Presentationsfilm – Överföra foton från kamera till dator 

http://www.mariapim5.weebly.com/ 

http://pim5sara.weebly.com/
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Öppna programmet Pixlr.com 

Det finns mängder av funktioner och finesser i det webbaserade 

bildredigeringsprogrammet Pixlr. I den här handledningen går jag igenom 

hur du startar programmet, importerar och sparar ett foto, beskär ett 

foto, avfärgar ett färgfoto samt redigerar ljusstyrka och kontrast. 

Du hittar till Pixlr genom att skriva in pixlr.com i din webbläsares 

adressfält, eller genom att klicka på länken här ovan. Du kommer då till 

pixlr´s startsida där du kan välja vilken typ av redigering du vill öppna. I 

den här handledningen kommer vi använda oss av ”open Pixlr editor 

(Advanced)” 

 
När du klickat på “open Pixlr editor (Advanced) kommer du till startsidan 
på redigerinsprogrammet som ser ut så här:

http://www.pixlr.com/
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Importera och spara  

Här får du upp en dialogruta där du kan välja att ”skapa en ny bild”, 

”öppna en bild från din dator”, ”öppna en bild från en URL” eller ”öppna 

en bild från bildbiblioteket”. Eftersom vi vill redigera ett foto vi själva tagit 

med vår digitalkamera väljer vi att ”öppna en bild från din dator”. Vi letar 

reda på mappen som vi har sparat fotot i och dubbelklickar på det 

aktuella fotot som ska redigeras. 

 

Råkar du öppna fel foto klickar du på det lilla röda krysset i högra 

hörnet på själva fotot och den första dialogrutan dyker upp igen. När du 

har importerat ditt foto som du vill redigera så ser det ut så här: 
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För att spara ett foto i Pixlr går du in 

i den övre menyraden och väljer längst 

till vänster Arkiv – Spara. Du får nu upp 

en dialogruta med olika alternativ för 

hur och vart du vill spara ditt foto. 

Eftersom det här ett foto som vi kommer 

att redigera och arbeta vidare med, 

väljer du att spara den på Min dator. 

Ändra namnet på fotot, så att du 

behåller både originalbilden och den redigerade bilden. Som filformat 

rekommenderas JPEG, om du vid ett senare tillfälle vill använda ditt foto 

på webben. Klicka därefter på ok och du får välja vart du vill spara 

bilden. Spara bilden i en mapp som du lätt hittar tillbaka till. I 

instruktionsfilmerna sparar vi fotot i mappen Foto som vi skapat på 

skrivbordet. 

 

Du har nu startat bildredigeringsprogrammet Pixlr, importerat ett foto 

och sparat den. 

Presentationsfilm – Öppna, importera och spara 

http://www.mariapim5.weebly.com/ 

http://pim5sara.weebly.com/
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Beskära ett foto 

Ibland kommer du att ta foton med din kamera, där du vill använda 

bara en del av fotot. Tillexempel om du fotograferat en ryttare och en häst 

som hoppar och fått med alldeles för mycket störande bakgrundsdetaljer 

(se bilden nedan). Då kan de vara bra att beskära ditt foto. 

För att beskära ett foto i bildredigeringsprogrammet Pixlr väljer du 

först det foto som ska beskäras och importerar det i programmet. 

 

Du väljer nu verktyget Beskärningsverktyg  i menyraden längst till 

vänster. Sätt muspekaren där du vill starta. Dra därefter en rektangel 

med musen kring det område du vill ha kvar. När du släpper musen 

markeras området med 9 rutor. Du kan nu justera storleken på den 

rektangel som skapats genom att klicka och dra i hörnen. Vill du flytta 

hela området klickar du i mitten och flyttar hela rektangeln. 
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När du känner dig nöjd med ditt markerade område klickar du ”Enter” 

på tangentbordet och vips så har du beskärt ditt foto. Glöm inte att spara 

din ny redigerade bild.  

Blev du inte nöjd med beskärning kan du i den översta menyraden 

välja Redigera – Ångra eller klicka Ctrl + Z på tangentbordet. Då ångrar 

du det sista som du gjorde på fotot och kan på så sätt återigen välja 

beskärningsverktyget och göra en ny beskärning. 

Du har nu beskärt ditt foto 

 

Presentationsfilm – Beskära ett foto 

http://www.mariapim5.weebly.com 
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Från färg till svartvitt  

 

För att omvandla en färgbild till en bild i svartvitt i bildredigeringsprogrammet 

Pixlr importerar du det aktuella fotot och väljer Justeringar – avfärga i den övre 

menyn. 

 

Bilden blir nu automatiskt svartvit. Du kan och bör också redigera ljusstyrka 

och kontrast när du redigerat ett foto till svartvitt för att öka på skuggorna och 

markera de olika områdena i fotot ytterligare och på så sätt få en bra balans i 

bilden. 
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Ljushet och kontrast  

Om du har ett foto som är under eller överexponerad, som är för ljus eller för 

mörk kan du i Pixlr redigera ljusstyrkan och kontrasten för att förbättra ditt foto. 

Genom att ändra ljusheten och kontrasten kan nya former och strukturer 

framträda på ett annat sätt än tidigare. 

 Du börjar med att importera fotot som ska 

redigeras i Pixlr och väljer längst upp i 

menyraden Justeringar – Ljushet & kontrast… 

 

 

 

 

 

 

Du får nu upp en dialogruta där du kan redigera ljushet och kontrast för din 

bild. 

 

Genom att dra i reglagen ändrar du ljusstyrkan respektive kontrasten och ser 

ändringarna direkt i din bild. Du kan även markera värdet i den lilla vita rutan och 

skriva i ett eget. Drar du reglaget åt vänster blir din bild mörkare alternativt 



 

 
17 

minskar kontrasten (negativa nummer) och drar du reglaget år höger blir din bild 

ljusare alternativt ökar kontrasten (positiva nummer).  

När du känner dig nöjd klickar du ok. Glöm inte att spara ditt foto. Nu har du 

avfärgat ditt foto samt ändrat i ljushet och kontrast. 

 

Presentationsfilm – Från färg till svartvitt samt ljushet och kontrast 

http://www.mariapim5.weebly.com/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://pim5sara.weebly.com/
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Avslutande ord 

Den här handledningen är som tidigare nämnts skapad som en 

examinationsuppgift för PIM 5. För att läsa mer om skolverket och PIM kan du 

besöka deras hemsida http://pim.skolverket.se/xp/ 

Jag som skapat den här handledningen med tillhörande webbsida kring hur du 

kan använda det webbaserade bildredigeringsprogrammet Pixlr i undervisningen 

heter Maria Franzén. Jag arbetar på en skola i Knivsta kommun. 

maria.franzen@edu.knivsta.se  

Min handledare under arbetet med PIM har varit Ingrid Hansson. 2012-11-04 
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