
ADOBE LIGHTROOM  
GRUNDKURS 

 

SYFTE OCH MÅL FÖR DELTAGAREN 
Få grundläggande kunskap i vad Adobe Lightroom är 

Skapa ett enkelt arbetsflöde i Lightroom CC 

Kunna grundläggande justeringar 

Kunna skapa en Fotobok genom Lightroom Classic 

Öva på att ta och ge bildkritik 

FÖRUTSÄTTNINGAR 
Deltagaren bör ha en bärbar dator (Mac eller Windows) eller Ipad som är 
kompatibel med, samt tillräckligt ”up to date” att Adobe Lightroom kan 
installeras och användas. Det bör även finnas utrymme på hårddisken för att 
kunna spara data och bildfiler.  

För att kunna genomföra kursen behöver deltagaren ha anskaffat en 
prenumeration av Adobe Lightroom. På Adobes hemsida kan man välja olika 
prenumerationsplaner; Photography (20GB), Photography (1TB) och 
Lightroom (1TB). Lightroom ingår i alla - men om Du är intresserad av att 
kunna göra fotoböcker (vilket vi lär oss på kursen) måste Du välja någon av 
Photography planerna. Det kan vara rimligt att börja med 20GB varianten till 
att börja med och uppgradera när och om det behövs. Det som skiljer är 
utrymmet i Adobes ”molntjänst”, där Du kommer att lagra dina bilder.  

Adobe Lightroom CC och Lightroom Classic (om Du väljer en ”Photography” 
plan - Classic ingår inte i ”Lightroom” planen.) ska vara installerad på datorn 
och/eller Ipad. 

FÖRKUNSKAPSKRAV 
Deltagaren bör ha god datorvana och framförallt en stark vilja att lära sig att 
utvecklas inom fotografins underbara värld. 

Upplägg 
 

Max 4 deltagare 

Kursen hålls kvällstid i 
Mantorp eller på annan 
plats i närheten efter 
överenskommelse 

Kvällsfika ingår 

4x3 timmar 

Pris 2195 kr



DISPOSITION 
Lektion 1 
• Presentation av kursdeltagare 
• Vad är Lightroom 
• Komma igång 
• Importera bilder 
• Övningar 

Lektion 2 
• Grundläggande justeringar 
• Presets 
• Övningar 

Lektion 3 
• Mer justeringar 
• Kreativa justeringar 
• Övningar 
• Bildkritik 

Lektion 4 
• Dela bilder 
• Lightroom Classic 
• Fotobok 
• Övningar 
• Avslutning
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