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Windows 10 Bildhantering i appen FOTON 

Inledning 
Det här underlaget är egentligen avsett att användas vid de handledarledda kurserna vid 

SeniorNet. Det är ett arbetsmaterial som kan komma att förändras, kompletteras om så 

behövs. Jag reserverar mig för eventuella felaktigheter eller otydligheter. Men så här i 

Coronatider kanske det kan vara till nytta, så här på distans. 

Appen Foton 
Appen Foton ersatte, från Windows 7 och 8, det alldeles utmärkta bildprogrammet 

Fotogalleriet. Så nu i Windows 10 finns i stället appen Foton som är en kombination av 

bildhantering och bildspel/videoproduktion. Det senare under funktionen SKAPA eller GÖR 

VIDEO som en förenklad variant av det också nedlagda programmet Movie Maker. 

Enligt min mening håller SKAPA/GÖR VIDEO inte måttet och ingår inte i denna kurs. Som 

parentes kan sägas att som ett bättre alternativ använder jag Animotica. 

Den stora skillnaden mellan det tidigare Fotogalleriet och Foton är presentationssättet. Det 

har sin förklaring, tror jag, i att Microsoft försöker efterlikna framför allt Apple och dess 

bildhantering. 

Alla bilder, som ligger i Utforskaren - Den här datorn – Bilder, presenteras inte i mappar 

utan som miniatyrer i direkt i kronologiskt ordning med angivet datum. Här kan bläddra 

bland bilderna med hjälp av ett ”tidsreglage” till höger på skärmen.  

Appen har fler funktioner: 

 Ordning och reda i menyn Samling. Kronologiskt sorterat. 

 Skapa fotoalbum 

 Söka enskilda motiv, ansiktsigenkänning 

 Överföring av bilder från kamera/mobilen SD-kort eller kabel) eller USB-minne till 

datorn, Importera 

 Redigering av bilder; beskära, retuschera, justera ljus och färger, kontrast, röda ögon 
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 Rita i bilden/videon 

 Trimning av videoklipp 

 Koppling till One Drive över Internet, kräver ett Microsoft-konto. 

 

 Dela bild/video med andra. 

 

 Vill man se bilder som ligger i andra mappar (utanför mappen Bilder) Klicka på de 

tre punkterna längst upp till höger och där Inställningar-Källor-Lägg till mapp. 

 

I den här kursen använder vi bara en del av de verktyg och finesser som finns i appen 

FOTON. Att skapa album och fördjupa oss i ansiktsigenkänning mm får bli en särskild kurs.  

Ännu en gång: appen Foton visar alla bilder som finns i Bilder under 

Utforskaren. Ligger inte bilderna i Bilder presenteras de inte i Foton. 

”Autosortering” 
En av de verkliga finesserna i Foton är den automatiska sorteringen i 

tidsordning. 

Längst till höger i menyn Samling finns en vertikal tidsaxel, så här till exempel. 

Varje bild ligger ï kronologisk ordning efter de datumuppgifter som finns i 

bildfilen. Vill du få fram bilder från viss tid drar du bara ringen till  önskat 

årtal/månad. Den manuella bildsorteringen i Utforskaren är ju nu ett minne 

blott. 

Utforskaren 
Lite svårt att lära sig hantera ”Biblioteket” i Foton. Jag använder utforskarens bildbibliotek 

och har foton för redigering och för att söka bilder som är beskrivet ovan.  

 Öppna i Utforskaren  

symbolen Gul mapp i aktivitetsfältet, längst ner på skärmen eller kortkommandot 

Win+E 

 Klicka på Den här datorn  

 Anslut digitalkamera via kabel eller SD kort- 

Anslut tfn, platta med USB-kabel alt. använd appen Din telefon för iPhone eller 

android). Se till att enheten är påslagen. Godkänn ev anslutningen 
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Importera bilder/foton i appen Foton 
Så här ser menyraden ut högst upp i appen Foton. 

 

 Välj appen Foton.  

Appen hittar du bland appar i Windows-fönstret. Högerklicka – Mer – lägg i 

Aktivitetsfältet 

 Se till att Samling är blåunderstruket 

 Klicka på Dölj till höger på skärmen 

 Välj Importera - Från en USB-enhet – appen söker 

 Markera de objekt du vill importera 

o Redan markerade objekt är ”nya” bilder som inte tidigare har importerats 

o Markera/avmarkera bilder 

 Klicka på importinställningar för att bestämma var i utforskaren bilder/mappen 

kommer att placeras. Klicka vid behov på Ändra importmål. Du kommer till 

Utforskaren 

 Klicka på gruppering efter datum 

 Radera eventuellt objekten från kamera etc efter import. 

 Tryck på Klar. 

 Tryck på Importera markerade. 

o Nu visas bilderna i Foton under ett datum, liksom i Utforskaren i den mapp du 

valt. 

Redigera enskild bild 

 Välj Redigera& Skapa och sedan Redigera för att beskära, lägga till filter effekter 

mm. Spara efter gjord ändring. 

 Autoredigering; Klicka på Filter. Klicka på Förbättra ditt foto; trollstaven. 

 Beskär med lämpligt bredd-höjdförhållande, justera kontrast ljusstyrka mm 

 Räta upp vid behov 

 Prova funktionerna Rita, Lägg till 3D-effekter 

 Redigera med Paint 3D 

o En liten kurs för sig: här kan du skriva text göra utklipp, rita med penna 
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Album 
Här kan du samla bilder till ett album, ett bildspel som kan visas här i Foton eller i 

molntjänsten OneDrive. 

 Markera Album i huvudmenyn 

 Klicka på Nytt album 

 Markera bilder som ska ingå i albumet 

 Klicka på Skapa 

 Programmet ”Skapar ett bildspel utifrån markerade objekt” 

 Namnge din video. 

 

 

 

 

 

 

 


