
Att göra en fotobok  

KURS FÖR SENIORNET TYRESÖ HT 2018 

Kursledare: Carl-Olof Strand  

Mål  
Att var och en av deltagarna under kursen gör en fotobok med bilder och text.  
 
Innehåll  

•  Översiktlig information om hur man gör en fotobok.  

•  Var och en väljer ut ett tema för sin fotobok.  

•  Var och en väljer ut eller tar de bilder som skall vara med i fotoboken. Vi går igenom hur 
man sparar ner bilder på datorn och lägger dem i en speciell katalog som bara innehåller de 
bilder som skall vara med i boken.  

•  Vi väljer en leverantör av fotobokstjänsten (t ex Photobox, Önskefoto, Pixum).  

•  Vi laddar ner nödvändigt program från leverantören.  

•  Vi väljer format för boken (liggande landscape, stående portrait, kvadratisk etc)  

•  Vi lär oss hur man lägger ut bilder i fotoboken. Vi lär oss först den enkla ”automatiska”  
metoden där bilderna läggs ut av programmet.  

•  Vi lär oss också hur man själv kan styra utläggningen av bilder, hur man använder  
standardmallar för sidorna resp. hur man lägger ut bilderna helt enligt eget huvud på  
fotobokens sida.  

•  Vi lär oss hur man lägger in rubriker och text på bokens sidor.  

•  Vi lär oss att lägga in bakgrundsfärger, mönster etc på fotobokens sidor.  

•  Vi lär oss hur man gör ramar runt fotobokens bilder.  

•  Vi fixar bilder och text på bokens omslag, text på bokryggen mm.  

•  Vi lär oss att beställa tryckning av fotoboken från leverantören.  

•  Vi lär oss hur man kan göra fotoboken tillgänglig för t ex sina barn och barnbarn i digital 
form via nätet.  

•  Vi träffas och visar varandra de böcker vi gjort.  
 

Genomförande  
Fyra (ev. fem) torsdagar kl 15.30-17.30 med start torsdagen den 8 november 2018. Vi träffas 
8/11, 15/11, 29/11, 6/12 och (ev) 20/12. 
 
Anmälan 
Anmälan direkt till Carl-Olof Strand, mejl: carlolofstrand@gmail.com, tel 070-3431946 
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