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FIND FLERE
BILLEDER



Scratch er et gratis online programmeringssprog. Med
Scratch kan du lave dine egne interaktive historier, spil,
tegnefilm, kunst, animation og hvad du ellers kan finde
på. Scratch er udviklet af The Lifelong Kindergarten Group ved MIT Media
Lab. Du finder det på www.scratch.mit.edu.

Find de lovlige billeder

Inde i Scratch er der et indbygget bibliotek med forskellige billeder, men
nogle gange har du måske brug for nogle andre billeder, som du må
hente andre steder.

Og her skal du være opmærksom på, om du må gemme billederne på din
egen computer eller om de er beskyttet af copyright, på dansk hedder det
også ophavsretten. Copyright betyder, at dén person som har
rettighederne til billedet bestemmer, om du må gemme en kopi af billedet
og hvad du må bruge det til.

Det er derfor, at du ikke bare kan søge efter billeder i Google, højreklikke
på det og vælg kopiér eller gem som. Fordi selv om det er let, er det ikke
sikkert, at det er lovligt.

Sådan finder du billeder, som du gerne må bruge

Heldigvis findes der sider på internettet med billeder, som du frit kan
bruge til dine opgaver, kort, invitationer og hvad du ellers har brug for. Det
er dog kun dig, som må bruge billederne. Det betyder, at du ikke må
sende billederne direkte videre til dine venner, du må nøjes med at sende
et link til billedet.

Du kan f.eks. gå på opdagelse her:
www.pixabay.com/da - en samling af forskellige billeder, fotos, tegninger
og andre medier

www.unsplash.com - indeholder mange forskellige fotos af alt mellem
himmel og jord. Husk at skrive dine søgeord på engelsk.

OBS! Vær opmærksom på, at der også findes sponsorerede billeder fra
betalings-databaser på disse sider, som du ikke må bruge uden at betale.

Hvad er copyright / ophavsret?

https://scratch.mit.edu/
https://pixabay.com/da/
https://unsplash.com/


Find billeder til baggrunde i Scratch hos Pixabay

Hos Pixabay kan du både finde fotos og tegninger (illustrationer), som
kan bruges som baggrunde i Scratch.

Find Pixabay - www.pixabay.com
Du behøver ikke at lave en konto til Pixabay for at hente billeder herfra.

Skriv dit emne i søgefeltet og tryk på retur-tasten (enter).

Vælg de rigtige billeder
Vær opmærksom på, at der er sponsorerede billeder i toppen af siden fra
iStock. Disse billeder må du ikke bruge - uden at betale for dem.

Derimod kan du frit bruge de billeder, som du ser nedenunder og hvor der
tydeligt står, at de er gratis. Klik på billedet, download-knappen og gem
det et sted på din computer.

https://pixabay.com/da/


Find flere tips og tricks på www.scratch-paa-dansk.nu

Find billeder til sprites i Scratch hos Pixabay

Hos Pixabay kan du bruge nogle ekstra værktøjer til at finde det helt
rigtige billede til en sprite, hvor det vil være en klar fordel, at baggrunden
på billedet er transparent, altså gennemsigtig.

Lav igen en søgning efter et bestemt emne. På toppen af siden over de
sponsorerede billeder finder du en menu med flere søgemuligheder. Hvis
baggrunden skal være transparent, kan du vælge menupunktet med
Farver og sætte hak ved gennemsigtig. Tryk på start-knappen under
farverne for at søge igen. Gem billedet ligesom før. Husk at vælge billedet
med .png endelsen, ellers kommer der en hvid baggrund med på billedet.

Sådan får du billederne ind i Scratch

Husk at vælge om du vil hente en sprite
eller en baggrund ind i dit projekt. Og ellers
foregår det på samme måde.

Brug menuen og vælg den øverste
mulighed. Find billedet på din computer og
sig »ok« eller »åbn«.

I tegneprogrammet kan du tilpasse
baggrunden til scenen ved at hive og
trække i den, så den fylder det hele.


