
Photoshop Elements 7
Adobe®

Grundkurs



© Docendo AB Photoshop Elements 7

Innehållsförteckning
1 Det här är Photoshop Elements 7 ............ 1
Programmets uppbyggnad .................................................1

2 Ordna ........................................................3
Hämta filer .........................................................................3
Visning/Sortering ...............................................................6
Datumvy ............................................................................6
Helskärmsläge ....................................................................7
Sida vid sida .......................................................................7
Rotera bilder ..................................................................... 8
Bildstorlek ......................................................................... 8
Menyn Visa .........................................................................9
Album ................................................................................10
Nyckelordstaggar .............................................................. 11
Ta bort bild .......................................................................13
Ändra namn på bild ...........................................................14

3 Snabbkorrigering .................................... 15
Automatisk Korrigering .....................................................15
Genvägen Snabbkorrigering ..............................................17
Visningslägen i Redigeraren ...............................................20
Stänga och spara bilden i Redigeraren ...............................21
Guidad Korrigering ............................................................22
Sammanfattning ................................................................24

4 Redigeraren .............................................25
Verktyg ..............................................................................26
Alternativraden .................................................................27
Palettbehållaren ................................................................28
Palettalternativ .................................................................29

5 Markeringar ............................................30
Markeringsverktygen .........................................................31
Elliptiska markeringsverktyget  .........................................33
Omforma markering ..........................................................34
Utöka/Minska markering...................................................34
Lassoverktygen ..................................................................37
Magnetlasson ....................................................................39
Trollstaven.........................................................................41
Liknande markering ..........................................................43
Omvänd markering ...........................................................43
Markeringspensel ............................................................. 46

Snabbmarkering ................................................................47
Genomskinlig bakgrund ................................................... 48
Magisk extraherare............................................................49
Klistra in i en markering ....................................................50
Luddig markering ..............................................................52
Spara en markering ...........................................................53

6 Övriga verktyg.........................................54
Beskärningsverktyget ........................................................54
Textverktygen ....................................................................55
Skriva in text .....................................................................57
Lodrät text ........................................................................59
Textmasker ....................................................................... 60
Färgpytsen ........................................................................61
Övertoningsverktyg ...........................................................62
Lägga till övertoningar ......................................................65
Skapa egna övertoningar ...................................................66
Övertoningens genomskinlighetsmask .............................. 68
Penseln ..............................................................................69
Specialpenslar ...................................................................72
Egna penslar......................................................................73
Definiera pensel .................................................................75
Impressionistpenseln .........................................................76
Färgersättningspensel .......................................................78
Smart pensel & Smart detaljpensel ....................................79
Rödögonverktyget ............................................................ 80
Pennan ............................................................................. 80
Suddgummi .......................................................................81
Bakgrundssuddgummi .......................................................82
Magiskt suddgummi ......................................................... 84
Oskärpa/Skärpa/Smeta ut.................................................85
Mörkrumsverktygen ......................................................... 86
Klonstämpeln ....................................................................87
Klona från en bild till en annan ........................................ 90
Mönsterstämpeln  ..............................................................91
Lagningsverktygen ............................................................94
Kakformsverktyget ............................................................96
Formverktygen ..................................................................97
Använda stilar på foton ....................................................100
Pipetten ...........................................................................101
Handen  ............................................................................101
Förstoringsglaset ..............................................................101
Nytt fönster ......................................................................102



© Docendo ABPhotoshop Elements 7

7 Lager ......................................................104
Justeringslager ................................................................. 114
Övertoningskarta ............................................................. 116
Invertera .......................................................................... 117
Tröskelvärde ..................................................................... 117
Färgreduktion................................................................... 117
Klippgrupper .................................................................... 118

8 Lagerstilar .............................................. 121
Skugga .............................................................................125
Avfasning .........................................................................126
Innerglöd..........................................................................126
Innerskuggor ....................................................................127
Synlighet ..........................................................................127
Ytterglöd ..........................................................................127

9 Fotoeffekter ........................................... 129
Photomerge ......................................................................130
Photomerge-ansikten .......................................................132
Photomerge-gruppbild .....................................................133
Photomerge-scenrengöring ..............................................134

10 Filter ..................................................... 135
Brus > Damm och repor .................................................137
Oskarp mask ....................................................................137
Förvrängning > Knipning ...............................................139
Oskärpa > Rörelseoskärpa .............................................140
Återgivning > Linsöverstrålning .....................................142
Förvandla pixlar > Mosaik ..............................................143
Förvrängning > Glas ......................................................143
Skärpa ..............................................................................143
Stilisera > Glödande kanter ............................................144
Stilisera > Vind ...............................................................145
Gör flytande .....................................................................149

11 Skapa...................................................... 153
Bildspel ............................................................................153
Fotobok ............................................................................158
Fotokollage .......................................................................159
Beställ utskrifter ..............................................................159
Gratulationskort ..............................................................160
Fodral och etiketter ..........................................................160
Vcd med meny ..................................................................160

12 Dela ....................................................... 162
E-postbilagor ...................................................................162
Foto-e-post ......................................................................164
Beställ utskrifter ..............................................................165
CD/DVD ............................................................................166
Fler alternativ ..................................................................166

13 Hämta in bilder ..................................... 167
Spara bilder ......................................................................169

14 Bildstorlek och perspektiv ................... 170
Sammanfattning ...............................................................174
Storlek på arbetsyta .........................................................175
Storlekskommandon .........................................................176
Stödraster ........................................................................177
Perspektiv ........................................................................177
Histogram ........................................................................179
Ångra historik ..................................................................180

15 Utskrifter .............................................. 181

Sakregister ................................................ 184



© Docendo AB 1

1 Photoshop Elements 7

Photoshop Elements 7

1
Det här är Photoshop Elements 7
Photoshop Elements är ett bildbehandlingsprogram som i första hand är avsett 
för hemmabruk. Det är ett utmärkt program för sortering, visning och redi-
gering av de bilder du tar med din digitalkamera. Programmet hjälper dig 
också att skapa vykort, video-cd:s, kalendrar, webbgallerier och mycket annat. 
Du kan t.o.m skicka personligt utformade e-postmeddelanden direkt från 
Photoshop Elements.

Programmets uppbyggnad
Programmet är pedagogiskt uppbyggt och du rör dig mellan fyra huvudsakliga 
arbetsytor:  ORDNA-läget, ÄNDRA-läget, SKAPA-läget och DELA-läget:

Namnen på de två första arbetsytorna är ganska självförklarande, men i  
SKAPA-läget hittar du mer eller mindre automatiska (guidade) funktioner för 
att skapa fotoalbum, video-cd, bildspel och mycket annat. I DELA-läget hittar 
du funktioner som skicka, lägga ut på webben, etc, alltså funktioner för att dela 
med dig av dina bilder. 

När du öppnar programmet (vilket du strax ska göra) möts du av ovanstående 
alternativ och kan direkt välja vilken aktivitet du vill börja med. Du kan sedan 
växla mellan de olika arbetsytorna under arbetets gång.
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Detta material är uppbyggt för att spegla programmets struktur. Du börjar med 
att lära dig hämta in, sortera och visa dina digitala bilder, för att sedan gå in på 
redigering av de bilder du väljer ut för detta ändamål. De bilder som du anser 
hålla måttet för t.ex. ett album följer då med i nästa steg i processen, något du 
går igenom i det ovannämnda SKAPA-läget. Slutsteget är att dela med dig av 
dina bilder till andra människor, och detta går du igenom i bokens slutskede. 
De allra sista kapitlen viks åt detaljer kring bilder och utskrifter.
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Snabbkorrigering
Snabbkorrigering är ett utmärkt sätt att göra enklare förändringar/förbättringar 
av dina bilder. Redan i förra versionen av Photoshop Elements (Elements 6) 
förbättrades hjälpmedlen för dessa grundläggande redigeringsmöjligheter en 
hel del, och numer leds du varsamt igenom de förinställda korrigeringsmöj-
ligheterna med hjälp av lättföljda guider. Det finns olika sätt att använda sig 
av snabbkorrigering, och vi ska börja med den allra enklaste, den automatiska 
korrigeringen.

Automatisk Korrigering
1. Starta Sorteraren (Ordna).

2. Leta upp filen Ödla.jpg och dubbelklicka 
på den så att den maximeras i fönstret.

3. Fotot är eventuellt lite mörkt och skulle 
må bra av en snabbredigering.

4. Klicka på fliken Korrigera.

Detta är en genväg, precis som 
Ordna, Skapa och Dela, och dessa 
hjälper dig att att enkelt och snabbt 
växla arbetsytor så att du kan utföra 
de olika sysslor som programmet erbjuder.

När du klickat på denna genväg visas följande alternativ (se följande sida).
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Till höger om fotografiet ser du de olika förinställda automatiska redigerings-
möjligheterna. Dessa är relativt vanliga justeringar man gör med fotografier. 
Genom att föra muspekaren över de olika alternativen får du en närmare för-
klaring av vad varje kategori innehåller. 

I fallet med ödlan har vi alltså tänkt göra fotografiet lite ljusare, och det verkar 
som om alternativet Automatisk smartkorrigering skulle kunna fungera:

5. Klicka en gång på denna 
knapp.

Som du märker sker föränd-
ringen automatiskt. Du kan ångra 
korrigeringen  med kortkomm-
andot Ctrl + Z. För att upprepa 
justeringen klickar du upprepade 
gånger på knappen. 

6. Klicka ytterligare 2–3 gånger för att göra bilden ljusare.

7. Växla nu funktion och klicka ett par, tre gånger på knappen Automatisk 
färg. Märker du någon skillnad?



© Docendo AB 17

3 Snabbkorrigering

Photoshop Elements 7

8.  Testa även de andra automatiska funktionerna.

När du är klar ska vi jämföra med hur originalet egentligen såg ut.

9. Gå in under Redigera, Versionsuppsättning. Välj alternativet Konvertera 
versionsuppsättning till enskilda objekt.

10. Dubbelklicka nu på ödlan för att återgå till flerbildsvisning. Du ser nu att 
originalet och den redigerade kopian ligger bredvid varandra:

Om du istället väljer alternativet Lägg samman versionsuppsättning (under 
Redigera, Versionsuppsättning) sparar du över originalet, och det som återstår 
är den redigerade bilden. 

På detta sätt använder du alltså de olika automatiska funktionerna för korrige-
ring. Nästa steg är att pröva en annan metod för snabbkorrigering.

Genvägen Snabbkorrigering
När du använder dig av denna typ av redigering kommer du att arbeta i en 
annan arbetsyta i programmet (jämfört med föregående övning, där du kunde 
korrigera fotografier i Sorteraren). Genom att först markera den bild i Sorte-
raren som du vill redigera, går du över till redigeringsarbetsytan för att börja 
redigeringsarbetet.

1. Markera fotot Turaco (välj Sök och 
sedan Efter filnamn så hittar du bilder 
lättare).

2. Klicka på genvägen Snabbkorrigering 
enligt bilden.

Den nya arbetsytan läses in, vilket kan ta lite 
tid. Sorteraren kommer inte att stängas, utan 
du kan växla snabbt och enkelt mellan de 
båda arbetsytorna.
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Så här ser arbetsytan Redigeraren ut.

Redigeraren öppnas, och det foto du valt ut för redigering öppnas. Du är nu 
redo att börja använda fler redskap än de automatisk som erbjöds i Sorteraren.

Om du växlar över till Sorteraren så ser du att ett hänglås 
visas över Turaco-fotot. Denna symbol signalerar att fotot 
är under redigering.

3. Kontrollera att du befinner dig i Redigeraren igen och 
fäst blicken till höger i fönstret. 

Du ser att två val är gjorda: 1) fliken Redigera är vald och 2) alternativet Snabb 
för snabbkorrigering är valt. Du kommer senare i materialet att bekanta dig 
med flikarna Skapa och Dela, och du kommer också att ägna dig åt mer grund-
lig redigering, vilket du gör under alternativet Hel. Guidad redigering är en 
annan variant som innebär att du guidas genom korrigeringen. Den kommer du 
också att få pröva på.

Vi återgår nu till fotot vi har framför oss 
och kan konstatera att bilden kanske har för 
mycket grönt i sig. Du ska därför nu justera 
färgerna något.

4. Klicka på knappen Auto, vid inställ-
ningarna för Färg (se bilden till höger).

Kontrollera att alternativet 
Bara efter visas!
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