
Gimp Instruksjons manual!!! 

 

I dag skal jeg lære deg hvordan man setter tekst på og redigerer farge på et bilde i programmet 

Gimp. Det første man må gjøre da er å velge et bilde, Man må se til at bildet man bruker ikke 

rettmessig tilhører en annen person, i så tilfelle er man som person obligert til å kreditere rette 

opphavsperson. 

 

I denne instruksjonen har jeg valgt et privat fotografi. Som opprinnelig ser slik ut. 

 
 

I programmet Gimp er det ingen grenser for hvordan eller hvor mye eller lite man kan endre fargene 

i et bilde. Det første jeg vil lære vekk er endre mørk lys kontrasten i dette bildet.  

Man må da ta computermusen på color oppe i margen som vist på bildet og følge bilde instruksjon 

videre. 

 

 



Velg ‘’ brightness and contrast’’ 

 

  

Du får opp en rute med noen alternativer. Velg ‘’ contrast’’ 

 

 

Ved å flytte kontrast markøren fullstendig til høyre oppnår man optimal kontrast på et bildet i 

pogrammet Gimp, da blir bildet seende slik ut.  

 



Ved å flytte kontrast markøren helt til venstre oppnår man minimal kontrast, en helt grå farge.  

 

 

Jeg normalstiller markøren (setter den på midten, null på tallavleseren) før jeg velger å manipulere 

bildet igjennom andre verktøyer Gimp har å tilby 

 

 

Det neste jeg vil lære deg er å forsterke eller svekke fargene i bildet. Man tar da computermusen 

igjen til Color oppe i margen. Istede for å velge ‘’brightness and contrast’’ velger du ‘’hue saturation’’ 



 

 

Du vil få opp en boks som ser slik ut 

 

 

På den nederste markøren står det saturation, som betyr metning, fargemetning i dette tilfelle, 

ved å dra denne markøren så langt til høyre som mulig oppnår man den optimale fargemetning dette 

verktøyet klarer å oppnå alene i dette programmet, ved å ta den samme  ‘’saturation’’ markøren så 

langt til høyre som mulig vil man få et svart hvitt bilde. Jeg vil nå vise dere begge tilfellene.  



 

 

Jeg normalstiller markøren før jeg går videre å viser frem andre muligheter ‘’hue and saturation’’ 

boksen har å by på. 

Ved å bevege hue markøren endrer man fargespillet på bilder, her er noen eksempler. 

Computermusen på bildet viser hvor mye jeg har langt jeg har manipulert bildet ‘’hue’’ 





 

Før man setter på tekst kan man velge et hvilket som helst av viste eksempler, man kan også bruke 

flere redskaper samtidig og oppnå mange enda flere forskjellige farge, lys/mørk kontraster. Jeg 

velger nå å bruke bildet der jeg har juster på både ‘’hue’’, ‘’sautration’’ og ‘’brightness’’ før jeg legger 

til tekst. På bildet vises hvor mye jeg har justert på markørene før jeg legger til teksten.  

 



Til høyre, ved siden av der det står color oppe i margen er det også et alternativ som heter tools, 

jeg vil nå at du skal bevege computermusen dit, da vil du få opp en rekke nye alternativer. Blant dem 

litt nede er det er alternativ som heter text. Det skal da se slik ut på skjermen din 

 

Når du har valgt redskapet kommer det ingen boks opp, slik som på de andre verktøyene. Og du kan 

begynne å skrive hvor du vil på bildet ved å bruke computermusen. Jeg har valgt å skrive oppe til 

høyre på bildet mitt  

 

 

Her har jeg skrevet inn teksten på bildet, den er litt for mørk og litt for liten i forhold til hvordan jeg 

vil ha det. Heldigvis kan Gimp justere både farge, størrelse og til og med font på skriften du ønsker å 

ha i bildet. Øverst til høyre i ‘’tekstboksen’’ på bildet står det noen tall. Her kan man skrive inn med 

tall hvor store bokstaver man ønsker.  



 

 

 Jeg markerte teksten å skrev 45 i størrelsesindikatoren å da så det slik ut  

 

 

For å få teksten lysere trykket jeg på det som nå er sortfargen nederst i høyre hjørnet på samme 

boksen jeg endret tekst størrelse på 



  

Og valgte hvit 

 

 

Og teksten ble seende slik ut  

 



For å lagre filen trykke jeg på File øverst til venstre i hjørnet på skjermen 

 

 

Og velger save as funksjonen, og setter inn ny tittel på bildet før jeg lagrer det. 

 

 

Da har jeg tatt deg med og vist deg en promille av Gimps mange spennende muligheter for 

bilderedigering. Jeg håper det har vært lærerikt! 

 

 Dette instruksjonsheftet er ment for opplæring på barneskolen i etter 4. årstrinn og er ment for å 
dekke kompetansemål fra kunnskapsløftet 2006 ‘’ bruke enkle funksjoner i digitale 

bildebehandlingsprogram’’ 

 

 

 



 

 


