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En bild säger mer än 1000 ord …

Nybryggd cappuccino
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Var kan jag hitta foton?

Ta foto med mobilen – mejla den vidare

Gratisbilder - www.pixabay.com

Profilbilder Neuro – Vi kommer ladda upp ett 
par bilder i Umbraco

http://www.pixabay.com/
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Välja lämplig bild

Vad kan visualisera nyheten eller 
aktiviteten?

En generell bild från platsen/orten eller 
kanske en årstidsbild

Undvik bilder (egna eller andras) med 
personer som går att identifiera om de inte 
har gett ok, helst skriftligt pga GDPR
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Övning 1

Ladda ner två bilder från 
pixabay.com
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Tips när du fotar

Människor som inte vill vara med på bild -
Förvarna eller fråga
Be att få fota före eller efter föredrag

Utomhus blir ljuset ofta bättre

Indirekt ljus från fönster och lampor

Här är det bara föreläsaren som syns 
med ansiktet.
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Bildformatet i nyheterna är liggande rektangel

Toppbild: 830 x 440 pixlar

Formatet 16:9
Puffbild: 560 x 290 pixlar Listbild: 620 x 230 pixlar
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Övning 2

Fota en bild med lämplig 
bakgrund och ljus i 

liggande format
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Automatiska funktioner vid publicering

Toppbilden beskärs automatiskt för att 
passa i puff och lista.

Du kan justera var mittpunkten på bilden 
placeras – gröna pricken.
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Verktyg för snabba bilder

Skärmklippverktyget på pc

Skärmdump i Mac:  äpple  shift 4
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Beskära stående bilder – exempel på profilbilder
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Bildhantering i gratisprogram – pixlr.com

Storleksförändra etc – www.pixlr.com

Tips från 
föreningen i 

Skövde: 
gratisprogram 
för redigering 

av bilder 
Photo Scape

Tillgängligt 
online – du 

behöver inte 
spara ner något 

program

http://www.pixlr.com/
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Beskära bilder till formatet 16:9 i Pixlir
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Övning 3

Beskär en stående bild 
och publicera ett inlägg
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