
Vi gör en fotobok  
KURS FÖR SENIORNET TYRESÖ VT 2020 

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. 
•  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.  

o Vi lär oss först den enkla ”automatiska” metoden där bilderna läggs ut av programmet.  
o 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  
Fem onsdagar kl 15.30-17.30 med start onsdagen den 5 februari 2020. Vi träffas 5/2, 12/2, 19/2, 4/3 
och 11/3.  
 
Lokal 
Vi håller till i C3L:s lokaler på Farmarstigen 11. Rummet heter C41. Möjlighet finns till gemensamt fika 
i gymnasiets cafeteria (Farmarstigen 9) från kl 15.00. 
 
Teknisk utrustning 
Kursen riktar sig till dig som har en egen bärbar dator att ta med till kurslokalen. 
 
Förkunskaper 
Du måste ha grundläggande datorkunskaper och kunna hantera bilder i din dator. 
 
Anmälan 
Anmälan direkt till Carl-Olof Strand, mejl: carlolofstrand@gmail.com, tel: 070-3431946.  
Max 8 deltagare. Först till kvarn gäller! 


