
Flickr – bildedeling 

Flickr1 er en bildedelingtjeneste som gjør at du får tilgang til bildene et sted, du kan 
velge om du vil vise bildene til hele verden, om du vil dele bilder med familie og/eller 
venner eller om det bare er du selv som skal få se dem. TIPS: hvis du tenker at noen 
bilder skal være offentlige mens andre bare skal være synlig for venner og/eller familie 
kan det lønne seg å lage grupper før du begynner å laste opp bilder. 
 
Bildene kan du også få satt inn i LMS, blogg eller wiki – enten ved å bruke lenke eller ved 
å bruke ”embed”-kode. Du kan laste opp inntil 100 MB med foto og inntil 2 videoer pr 
måned uten å betale. Video har en begrensning på 90 s og 150 MB i størrelse – vurder 
evt å bruke YouTube i stedet. 

Å komme igang med Flickr 
 
Det første du må gjøre er å lage deg en Flickr-konto - og det forutsetter at du har en 
YahooID. Den kan du lage fra Flickrsiden hvis du ikke har en fra tidligere (dette syntes 
jeg var litt dumt - det burde vært mulig å lage f.eks en OpedID-innlogging her). Når du 
har fått laget en konto kan du sette igang.  
 
Det første er gjerne å legge inn informasjon om deg selv - jeg lastet opp bilde av meg 
som buddy icon og du kan lage en personalisert URL, dvs at du bestemmer hva som skal 
stå bak www.flickr.com/photos/HER KAN DU VELGE - det gjør at andre lett kan finne 
fram til din side på Flickr.  
 

Laste opp bilde 
 
På framsiden finner du en lenke hvor det står ”Upload your first 
photos” – hvis ikke finner du punktet i menyen øverst under 
You – Upload Photos and Videos (se bilde til høyre) 

 
Du får fram bildet som er over – og som du ser starter du med 
å velge hvilke bilder og/eller videoer du skal laste opp (videoer 
har begrensning i lengde og størrelse – du bør alternativt tenke 
på å bruke YouTube til disse). Når du trykker Choose photos 
åpner vanlig utforsker seg, og du kan velge et eller flere bilder (står de i rekkefølge kan 
du trykke på det første, holde inne shift og trykke siste – hvis du skal plukke noen her og 

                                                 

 Eva Bratvold/Frode Kyrkjebø (Digitalt skulesamarbeid i Sogn og Fjordane) 
 

1 http://www.flickr.com/ 

http://www.flickr.com/


noen der i samme mappe kan du velge flere ved å trykke første, holde inne ctrl og så 
trykke på de andre du skal ha med). Du kan velge et og et bilde også, og så bruke 
funksjonen add more i det neste skjermbildet som kommer opp (se under). 
 

Hvem skal se bildene? 
 

 
Du kan sette noen 
begrensninger på bildene 
allerede i dette skjembildet. 
Sett Private dersom bare du 
skal kunne se bildene og huk 
evt av for Visible to Friends 
(venner skal se) og Visible to 
Family (familien skal kunne 
se). Trykker du public kan alle 
se bildene. 
 
Trykk knappen Uload Photos 
and Videos når du er ferdig 
med å velge. 
 
Når bildene er ferdig opplastet 
får du meldingen: 

Trykk ”add a description” for å 
sette på navn, tags osv på 
bildet. 
 
 

 
Bruker du valget Batch operations setter 
du samme tag på alle bildene du har 
lastet opp (i eksempelet er det bare 1 
bilde, hadde jeg lastet opp flere ville de 
stått ved siden av hverandre). En tag er 
en beskrivelse du lager selv – og du kan 
godt bruke flere, f.eks kan et bilde av 
onkel Hans i jula 2008 være merket 
med følgende tags; jul 2008 Hans  
Resultatet vil være at dette bildet 
kommer opp uansett hvilken av disse 
taggene du søker på. Dette er en smart 
måte å organisere på. Hans er jo 
kanskje tilstede i andre anledninger – og 
trykker du Hans vil du få alle bilder der 
han er med. 
 
Du kan legge en tittel på bildet – her er 
det koden fra kameramobilen foreløpig, bedre å skrive at dette er lyng med rimfrost 
kanskje? Du kan lage en beskrivende tekst – og som du ser står det også Tags under 
bildet. Her skriver du taggene for bildet dersom du ikke skal ha de samme på alle bildene 
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i denne opplastningen (hvis det hadde vært flere). Add to set er en slags mappestruktur 
du kan lage – hva de skal hete bestemmer du selv og du lager nye ved å trykke Create a 
new set. Når du er ferdig trykker du Save og du får en oversikt over dine bilder (din 
”photostream”). 

Bearbeide bildet og sette på informasjon 
 
Jeg trykker på bildet i oversikten og har tatt et bilde av øverste del av bildet med 
menyvalg for bilde (se under): 
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Her får du en rekke valg; Add note (legg til en forklaring), Send 
to group (send til en gruppe, f.eks venner, familie – grupper 
lager du selv), Add to set (legg den i en mappe du har laget og 
navngitt – hvis ikke du gjorde det i forrige trinn), Blog this (her 
kan du sende bildet direkte til bloggen din), All sizes (bildene får 
du tilgjengelig i flere størrelser, trykk her for å se de ulike 
størrelsene og få embed-kode og lenke), order prints (du kan 
bestille papirkopier mot betaling), rotate (roter bildet), edit photo 
(her kommer du inn i bildebehandlingsprogrammet Picnic for å 
bearbeide bildet videre), delete (slett bilde). 
 
Til høyre i dette skjembildet har du noen flere valg; du kan legge 
til (tagge) personer i bildet – nå er det ingen i dette eksempelet. 
Man ser hvilke tags bildet har – og du kan evt fjerne noen ved å 
trykke på x som står bak eller legge til (add a tag). Under 
Additional information finner du cc-lisens – og denne kan du 
endre (se avsnittet om creative commons – opphavsrett og 
åndsverk for mer informasjon om slik merking). Det er en god 
ide å merke bildene, hvis dette er bilder andre kan bruke er det 
greit at det framkommer så slipper man å lure på det – og er det 
bilder du absolutt ikke vil andre skal kunne bruke setter du på en 
slik lisens. Du kan også endre på hvem som skal kunne se bilde 
(public, private). 
 
Add to map gjør at du kan geotagge bildet, dvs at du kan 
avmerke på et kart hvor bildet er tatt. Ellers er det oversikter 
og du kan endre på tittel, beskrivelse og tags ved å trykke Edit. 
Flag your photo gjør at du kan fjerne bildet fra søkemotorer 
ved å hake av i øverste rubrikk. Safe/moderate/restricted har 
med hva slags bilde det er – hvem er det passende for (passer 
for alle=safe, ikke for små barn=moderate, kun 
voksne=restricted). Du kan også markere om det er bilde, 
skjermbilde eller illustrasjon. 



Dersom du skal laste opp mange bilder kan det være at du synes det er bedre å laste 
ned Desktop Uploadr – denne legger seg på skrivebordet og så kan du dra filene inn her 
eller velge hele mapper som skal lastes opp.  
 
Det er også mulig å bruke andre verktøy for å laste opp enn å gå til nettsiden, disse 
verktøyene finner du på denne lenka.2 Du kan også velge å laste opp ved å sende epost 
til en egen epostadresse på Flickr (en som er personalisert for deg) og en rekke telefoner 
har også mulighet for å sende direkte fra mobilen til Flickrkontoen din. 
 

Opprette grupper og invitere venner og familie 
 
I menyen på toppen velger du Contacts og Groups for å kunne invitere venner og familie, 
og evt lage grupper. Det finnes også åpne grupper som du kan bli medlem av. Lager du 
en familiegruppe kan de gå inn og se bildene som du har merket som Visible to Family – 
tilsvarende for venner med Visible to Friends. Da er bildene ikke synlige for andre som 
kommer inn på siden din eller søker etter bilder. 
 

 

Andre muligheter 
 
I tillegg til å bruke Flickr til å organisere og bearbeide bilder, dele med ingen/noen/alle 
og enten lenke eller bruke ”embed”-kode for å vise dem fram i LMS, blogg og wiki kan du 
også lage egne merker til f.eks hjemmesiden. Her er et eksempel, du velger selv hvor 
mange bilder, fra hvilket sett, hvilken bakgrunnsfarge osv du skal ha.  
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