
Ta foton med Chromebook 
Så här tar du foton med Chromebooks inbyggda kamera: 

1. Logga in på Chromebook. 

2. Klicka på Översikt Alla appar. 

3. Klicka på Kamera . 

4. Ta ett foto genom att klicka på den röda kameran . 

Du kan även göra något av följande: 

• Ta foton med hjälp av en timer på fem sekunder: klicka på Timer . 

• Ta tre foton efter varandra: klicka på Seriebildsläge . 
• Byta kamera: om det finns två inbyggda kameror i Chromebook kan du växla mellan dessa genom att 

klicka på Byt kamera . 
• Lägga till filter och effekter: välj ett filter eller en effekt längst ned på skärmen. Filtren visas om du 

klickar på Filter . 

• Vända på bilden åt höger eller vänster: klicka på Spegling . 

Visa och spara foton 

• Visa alla foton du har tagit: öppna kameraappen och klicka på Galleri . 
• Visa en större version av bilden: öppna galleriet och dubbelklicka på ett foto. 

• Spara ett foto: klicka på Spara , välj en mapp och klicka sedan på Öppna. Foton sparas i mappen 
du har valt. 

Redigera foton 

1. När du har sparat ett foto klickar du på Översikt Alla appar Arkiv . 
2. Leta reda på fotot du vill redigera och öppna det genom att dubbelklicka. 

3. Klicka på Redigera . 



Öppna och redigera foton 
På Chromebook kan du öppna sparade foton och göra enkla ändringar i dem. 

Öppna ett foto i bildredigeringsappen 
1. Logga in på Chromebook. 

2. Klicka på översikten . 

3. Klicka på Filer . 
4. Hitta det foto du vill öppna. Det kan ha sparats i Min enhet eller Nedladdningar. 
5. Dubbelklicka på fotot. 

Redigera foton 

Klicka på Redigera för att visa en lista med redigeringsverktyg som du kan göra enkla ändringar i foton 
med. 

• Byta namn på ett foto: Klicka på filnamnet uppe till vänster. Tryck på Retur för att spara det nya 
namnet. 

• Justera ljusstyrkan och kontrasten automatiskt: Klicka på Åtgärda automatiskt . 

• Justera ljusstyrkan och kontrasten själv: Klicka på Ljusstyrka . 

• Beskära ett foto så att det får en annan storlek: Klicka på Beskär . 

• Ändra storlek på ett foto: Klicka på Ändra storlek . 

• Rotera ett foto: Klicka på Rotera åt vänster eller Rotera åt höger . 

• Ångra eller göra om något du har ändrat i ett foto: Klicka på Ångra eller Gör om . 

Mer avancerade ändringar kan du till exempel göra med apparna Google Foto, Pixlr Editor och Sumo Paint. 

Visa, skriva ut och radera foton 

• Visa foton som stora miniatyrer: Klicka på Miniatyrvy . 

• Visa ett foto i taget: Klicka på Presentationsvy . 

• Visa foton i ett bildspel: Klicka på Bildspel . 

• Skriva ut ett foto: Öppna fotot och klicka på Skriv ut . 

• Radera ett foto: Öppna fotot och klicka på Radera . 

	  


