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Photoshop grundkurs
Välkommen på grundkurs i Photoshop!  
På kursen får du lära dig Photoshop och Camera Raw från grunden. Du kommer få to-
talt tre hemuppgifter mellan kurstillfällena, vilket innebär att du behöver ha tillgång till 
Photoshop även utanför kursen. Photoshop går att hämta gratis 7-dagarstestversion 
på adobe.se. Därefter kan du antingen prenumerera för 107,50kr/månad, eller jobba på 
Stadsbiblioteket i Malmö.

Vad är de olika programmen du får med i Creative Cloud för fotografer?
Creative Cloud (CC) för fotografer är ett abbonnemang hos Adobe, speciellt inriktat på fo-
tografer, och det ger dig fyra program, som har ganska stor överlappning. Generellt finns 
två sätt att närma sig detta: använda Lightroom och Photoshop, eller Bridge, Camera Raw 
och Photoshop. 

• Camera Raw är ett smidigt program framförallt för att redigera fotografier och utföra 
de allra vanligaste ändringarna såsom exponering, vitbalans, skärpa, beskärning, fläck-
borttagning, upprätning osv. 

• Lightroom är ett komplett ”arbetsflödesprogram” för fotografer. Framkalla-modulen i 
Lightroom motsvarar allt det Camera Raw kan göra, men Lightroom har också en bib-
lioteksmodul för att hålla ordning på alla dina bilder och funktioner för boktryckning, 
utskrift, med mera. 

• Bridge är en alternativ filhanterare iställert för Finder på Mac eller Utforskaren för Win-
dows, och låter dig betygsätta, nyckelordsmärka och visa bilder i rå-format, och mycket 
mer.

• Photoshop är alla bildbehandlingsprograms moder. Det är extremt avancerat men 
också det mest kompletta bildbehandlingsprogrammet som finns, och här kan du 
skapa precis allt tänkbart - fotomontage, målningar, 3D-grafik, och till och med anima-
tioner.
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Kortkommandon Photoshop

OBS På PC byts Cmd ut mot Ctrl!

• Ångra & gör om med Cmd-Z. Ångra flera steg bakåt med Cmd-Alt-Z
• Justera pensels hårdhet: Håll inne Ctrl + Alt , vänsterklicka och dra uppåt/nedåt med 

musen = justera pen- selns hårdhet
• justera penselns storlek = Håll inne Ctrl + Alt, vänsterklicka och dra sidledes med 

musen 
• Klonstämpel (Stamp tool) = S
• Lagningspensel (Healing Brush) - J
• Pensel (Brush) - B
• Panorera - Håll inne mellanslag och klicka och dra runt
• Zooma in och ut - Alt + Scrolla, alternativt Cmd + och -. Du kan också zooma med styr-

plattan på en vettig laptop såsom MacBook.

Generella rekommendationer för bästa resultat
• Använd Camera Raw eller Lightroom i så stor utsträckning du kan - när de inte räcker 

till - använd Photoshop.
• För bästa kvalitet och flexibilitet, fota och använd bilder i råformat (RAW) och max upp-

lösning om din kamera stödjer det och så långt det är möjligt för dig
• Jobba alltid icke-förstörande, dvs med lager, justeringslager, lagermasker osv. 


