
Ting 3: Billeder :  kamera – fotostream – Instagram 

 

Tag et foto: 

Du skal åbne programmet foto. 

Ret iPad mod dit motiv. 

Tryk på ikonet for foto – og billedet tages. 

 

Når du tager fotoet, siger iPad som en lukker.  (Med mindre du har sat iPads instilling til lydløs) 

Læs mere om kamera i Brugerhåndbog til iPad. (Du skal åbne Safari – klikke på bogmærker (den lille bog i 

værktøjslinjen) – og vælge Brugerhåndbogen. 

 

Dine fotos gemmes i Kamerarulle. 

Den finder du her: 

 



 

Du kan også finde kamerarullen under fotografier (ikonet med solsikken). 

 

 

Fotografier: 

Du har et ikon – med solsikken -  der hedder fotografier. Her gemmes dine fotos, som du tager med 

Kamera. Samt andre fotos, du kan få på anden vis. 

 

Øverst på skærmen er der navigation: 

Fotos viser fotografier 

Fotostream er en særlig funktion til deling af fotografier med programmet iCloud. Vil du vide mere om 

dette, så læs i Brugerhåndbogen. 

Album er fotografier, der er importeret fra et digitalt kamera, pc eller hukommelseskort. Vil du vide mere 

om dette, må du også til Brugerhåndbogen. 

Lysbilledshow: se fotos automatisk – du skal vælge indstillinger  og  tryk på start lysbilledshow. Du 

stopper det igen ved at trykke på skærmen. 

 



 

 

 
 

 

Trykker du på et enkelt billede, får du det frem i stort format på skærmen og kan se hele rækken bare 

ved at svirpe til højre eller venstre. 

Vil du lave mapper, trykker du på rediger – trykker på et enkelt foto – der kommer et blåt checkmærke – 

og i øverste linje til højre står nu en knap: ”føj til”.  Du trykker på denne, og så står der ”føj til nyt album”. 

Du trykker, og du skal så navngive det nye album. Herefter kan du gå tilbage til ”fotos”, markere billeder 

ét efter ét og føje dem til det ønskede album. – Det går af sig selv, hvis bare du prøver dig frem. 

Der er også et betjeningspanel – det kommer frem, hvis du trykker på skærmen, og det forsvinder, når du 

trykker igen.  

Her er der nye muligheder: 

Rediger:  der åbner en værktøjslinje nederst med muligheder for rotering, forbedring, røde øjne og 

beskæring 

Ikonet med pilen: videresendelse og deling (mail, twitter, facebook osv) 



Og til sidst: ikon for skraldespand – hvis du vil slette dit fotografi. 

Læs mere i Brugerhåndbogen til iPad under Fotografier 

 

 

Måske virker det lidt overvældende – men når først du har nogle fotos liggende, finder du hurtigt ud af de 

forskellige muligheder og får rutine i at bruge dem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Instagram 

Instagram er en online fotodeling og en social netværkstjeneste – gratis – fuldstændig ligesom Facebook. 

Forskelle er, at Instagram er meget mere baseret på billeder. Og her må man selvfølgelig ligesom med 

Facebook overveje privatlivets fred. Dels hvad alle andre kan se om dig – og dels, om programmet 

overtager ejerskabet til dine fotografier. 

Instagram er blevet utrolig populær i hele verden. – Her behøver man næsten hverken kunne skrive eller 

stave… 

Her er en kort intro til programmet: http://beep.tv2.dk/nyheder/hvad-er-instagram 

 

 

Hent app’en i App store. 

Du skal søge på ”instagram”, og det er den første app, som vises. 

 

Den skal se sådan ud i app store: 

 

 

 

http://beep.tv2.dk/nyheder/hvad-er-instagram


Du henter den, og den åbner sådan: 

 

Første gang skal du tilmelde dig. 

 

Du kan – men behøver ikke - indsætte billede – enten fra Facebook, Twitter eller hente fra iPad. 

Du skal indtaste brugernavn + adgangskode. Dette skal bruges fremover, når du logger på. 

 

 

Dernæst skal du lave din profil:  indtaste e-mail adresse og navn. 

 

Du får også et spørgsmål, om du vil følge venner – svar ja eller nej. 

Du får nedenstående spørgsmål:  må programmet bruge dine fotografier.  Du skal sige ok. 



 

Og så er du færdig. 

Nu kan du begynde at bruge programmet. 

Her er et eksempel på, hvordan det kan se ud – her forslår Instagram, at du kan følge nogle tilfældige 

personer: 

 

 

Men målet er, at du selv skal  lægge billeder ind. 

 

 

 

 



Du klikker på ikonet af et kamera i midten. 

 

 

Nu kan du tage et foto ved at trykke på kameraet. Du kan også vælge billeder fra din kamerarulle på iPad 

– forudsat at du har nogle liggende her. Det gør du ved at klikke på ikonet til højre. 

 

 

 

Så åbner kamerarullen, og du kan vælge det foto, du vil indsætte. 

Du kan også beskære det – det går helt af sig selv. 

 

 



 

 

Du kan også redigere det – ændre farve, lys med mere. 

Når du så klikker på næste, får du mulighed for at dele dit foto. 

Du vælger selvfølgelig Twitter. Her skal du så indtaste brugernavn og kode – brugernavnet er uden @ - 

for mig er det så ”sigridkjoller”. 

 

 

Du må selv udforske videre. 

 

Hilsen og god leg - 

Sigrid 


