
 

Adobe Photoshop grundkurs 2 dagar 

 

Kursbeskrivning: 

Efter kursen behärskar du grunderna i det klart dominerande bildbehandlingsprogrammet för såväl 

tryckta som digitala medier. Du förstår Adobe Photoshops möjligheter och begränsningar, vet hur en 

pixelbaserad bild är uppbyggd och lär dig givetvis att skapa och retuschera egna bilder. Dessutom 

kommer du att förstå hur du planerar ett arbete på ett effektivt sätt samt hur du arbetar i 

programmet i kombination med andra Adobe program. 

 

Målgrupp 

För dig som vill arbeta med bilder professionellt, anpassade för tryck, webb eller sociala medier. 

 

Förkunskaper 

Du har god datorvana, inga andra förkunskapskrav. 

 

Mål 

Efter kursen förstår du hur du kan förbättra dina bilder och anpassa dem för olika medier.  

 

Kursinnehåll under 2 dagar 

• Digitala bilder, Upplösning och Pixlar 

• Filhantering med Bridge 

• Olika filformat för webb och tryck 

• Viktigaste verktygen för nybörjare 

• Panelen Justeringar 

• Viktigaste menyerna för nybörjare 

• Smarta objekt 

• Smarta filter 

• Lagerhantering 

• Snabbmarkering 

• Konvertering till svartvitt 

• CMYK och RGB färger 

• Photoshop till InDesign 

• Gör enkelt komplicerade markeringar 

• Innehållsmedveten ifyllning 

• Innehållsmedveten lappning 

• hudtonsavkännande markeringar 

• Figuromformning 

• Räta upp bilder automatiskt 

• Blandningslägen 

• Händelsepanelen 

• Retuschering  (grunder)   

• Förbereda bild för tryck eller webb 

• Nyheter i Photoshop CC 

• Praktiska övningar 

http://projektmedvind.se/om-projektet/esf/


 

 

 

Efter avslutad utbildning  

Efter avslutad utbildning får samtliga godkända deltagare intyg, med minst 80 % närvaro. 

Antal deltagare. 

Max antal deltagare: 8 

 

Omfattning 

2 dagar 

Kallelse till deltagarna 

Kallelse skickas till deltagare ca 15 dagar innan utbildningens start. 

Utbildningsleverantör 

Dean & Thomas Företagsutbildning AB 

https://dot-foretagsutbildning.se

Kontaktuppgifter lärare:  

Namn: Kenneth Thomas 

E-post: kenneth@dot-foretagsutbildning.se 

Telefon: 08-702 25 99 eller 070-766 25 99 

 
 
 

 

”Projektets mål är att bistå med verktyg och kompetensutveckling 

Om-För-I digitalisering för att stärka konkurrenskraften hos 

deltagande verksamheter och dess anställda genom Effektiva och 

Flexibla lärformer” 

http://projektmedvind.se/om-projektet/esf/
https://dot-foretagsutbildning.se/
mailto:kenneth@dot-foretagsutbildning.se

