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Læreplanmål, etter 10. årstrinn: Bruke ulike funksjoner i bildebehandlingsprogram 

Denne brukerveiledningen passer best for personer som allerede er litt kjent i Gimp. En 

10. klasse som har hatt noen timer med Gimp før for eksempel. Det som tar mest tid ved 

denne veiledningen er å finne et brukbart bilde, og hvorfor står forklart i punkt 1. Har 

man et godt bilde å jobbe med tar ikke selve gjennomgangen så lang tid.  

1. Finn et bilde av et landskap eller en skyline og lagre det på datamaskinen 

din. Horisontlinja i landskapet bør være så vannrett som mulig for at det skal se 

bra ut. Bildet bør også være ganske likt på sidene, slik at de senere vil gli fint 

sammen. 

Jeg har valgt dette bildet til denne veiledningen fra siden Pixabay.com, der 

folk legger ut bilder som er gratis og bruke for dem som ønsker det: 

 

StockSnap på pixabay.com - https://pixabay.com/en/toronto-city-cn-tower-skydome-

698496/ 

https://pixabay.com/en/toronto-city-cn-tower-skydome-698496/
https://pixabay.com/en/toronto-city-cn-tower-skydome-698496/
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2. Åpne ditt valgte bilde i Gimp ved å klikke på File – Open, og finn bildet på 

datamaskinen din. 

 

 

3. Bildet må så komprimeres til et kvadrat. Dette gjør du ved å klikke på Image – 

Scale Image i øverste menylinje. 
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4. I boksen som så kommer opp endrer du på bildets bredde(width) slik at den 

blir det samme som høyden(height). Husk også å løse opp den lille «lenken» ved 

siden av slik at Gimp ikke tar hensyn til størrelsesforhold når du skalerer bildet. 
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5. Bildet ditt vil nå se veldig sammenpresset og merkelig ut. Nå skal bildet roteres 

og vrenges rundt et punkt på midten. Klikk på Filters – Distorts – Polar 

Coordinates. 
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6. I vinduet som nå kommer opp skal du skyve Circle depth in percent helt bort til 

100,00. Offset angle skal stå på 0,00. Huk av To polar og fjern avhuking på Map 

backwards og Map from top hvis de er avhuket. 

  

 

7. Valgfritt: Hvis du ønsker det så er det mulig å rotere planeten din så mye du 

ønsker ved å bruke Rotate Tool i menyen til venstre, klikke på bildet og dra det i 

ønsket retning. 
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Nå er planeten din fiks ferdig! 

 


