Hvordan man tager et screenshot eller laver en video
Normalt screen shot
Der er flere forskellige måder at tage et screenshot på. Den mest simple er at trykke på knappen der
hedder “Print Screen” på tastaturet. Det kopierer dit nuværende skærmbillede til clipboardet, hvor
du derefter kan indsætte det i et dokument mm. Ved at højreklikke og trykke indsæt eller trykke på
[Ctrl] + [v].

Kun den åbne fane
Hvis du kun vil have et screenshot af det program du har åbent, kan du trykke [Alt] + [Print screen]
for at gemme det på clipboardet

En del af din skærm
Hvis du kun vil tage et billede af en specifik del af din skærm, kan du åbne programmet “Klip og
Skitser”, trykke på “Nyt” og markere det du vil tage et billede af.

Tage direkte billede af skærm med det samme
En anden måde er at holde [Windows] knappen inde mens man trykker [Print screen]. Det vil gemme
dit nuværende skærmbillede i under mappen “Billeder” på din computer.

Hvis du vil tage screenshot af din anden skærm
Hvis du vil tage et screenshot af noget på din anden skærm, skal du have noget åbent på den skærm
du gerne vil tage screenshottet på og så trykke på [Ctrl] + [Alt] + [Print screen] hvilket vil kopiere det
fra din nuværende skærm.

Tage et screenshot af begge skærme på engang
Vil du tage et screenshot af begge skærme skal du Trykke på [Ctrl] + [Print screen]. Det vil gøre at
begge skærme vil være gemt i dit clipboard

Tage en video
For at tage en video med et værktøj indbygget i Windows 10 skal du trykke på [Windows] + [Alt] +
[R] mens du har et program åbent. Det vil starte en optagelse. Du kan så trykke på [Windows] + [Alt]
+ [R] igen for at afslutte optagelsen og gemme dit klip under mappen “Video” på din PC.

