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Grafisk Designer -7dgr  
 
 
 
 
Kurspaketet ger dig grundläggande kunskaper inom grafisk design. Du lär dig behärska de 
programvaror som används i reklambranschen samt att sammankoppla dem för att nå din 
slutprodukt. Grafisk designer är det perfekta paketet för dig som jobbar "inhouse" med grafisk 
form. Du lär dig ett helhetskoncept och arbetsflödet från idé till färdig trycksak 
 
 
Kurser som ingår: 
 

InDesign steg 1 
Photoshop steg 1 
Illustrator steg 1 
Grafisk design och layout 

 
	

InDesign steg 1 
 
Målgrupp:  Adobe InDesign är marknadens bästa layoutprogram för trycksaksproduktion. 
InDesign steg 1 vänder sig till dig som arbetar med formgivning och vill kunna hantera 
grundfunktionerna i InDesign för att skapa professionella trycksaker. I InDesign kan du 
bland annat göra snygga och attraktiva broschyrer, kataloger, skivomslag och andra 
produktioner som innehåller text, bild och grafik 
 
 
Syfte:  Lär dig skapa professionella produktioner för dina uppdrag.  Kursen är fylld av 
spännande moment och kreativa övningar 
 

Kursinnehåll:  

• Objekthantering 
• Ritverktyg/Banor 
• Övertoning 
• Banhanteraren 
• Hantera bilder 
• Bildformat/tryck 
• Bildupplösning 
• Infoga bilder 

 

• Sidhantering 
• Mallsidor 
• Marginal och spalter 
• Teckenformat 
• Texthantering 
• Montera text 
• Automontering 
• Skapa textkonturer 

• Länkade filer 
• Leverera till tryck 
• Färgprofiler  
• Nyheter, tips och trix 

 

 

 

Kursdatum:  
 

Se hemsida 
 

Längd: 2 dagar 
Tid: 09:00-16:00 

 
Pris: 6.195kr  

exkl moms 
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Photoshop steg 1 
 
Målgrupp:  Adobe Photoshop är nog världens mest använda bildredigeringsprogram. 
Photoshop steg 1 vänder sig till dig som arbetar eller som vill arbeta med grafisk 
formgivning, webbdesign eller annan medieproduktion  
 
Syfte:  Lär dig skapa professionella bilder för dina uppdrag. Kursen är fylld av spännande 
moment och kreativa övningar 
 

 
Kursinnehåll:  

• Färglära RGB - CMYK 
• Om Pixelgrafik  
• Markeringar  
• Snabbmask  
• Spara markeringar  
• Verktyg och paletter 
• Skapa egna former 
• Bildstorlek/upplösning 
• Färgbalans  

• Friläggningar 
• Texthantering 
• Arbeta med eget 

material 
• Lagerhantering 
• Lagermask 
• Justeringslager 
• Beskära bilder  
• Retuschera hud 
• Variationer 

• Färginställningar 
• Gör flytande 
• Filter effekter 
• Gränspunkt 
• Spara för olika medier 
• Spara för Flash 
• Bildcollage 
• Arbetsflödet 

	

Illustrator steg 1 

 
Målgrupp:  Illustrator steg 1 är en perfekt kurs för dig som vill kunna hantera  
grund-läggande funktioner i Illustrator för enklare uppgifter som ska tryckas eller  
publiceras på webben. Kursen vänder sig till dig som arbetar eller som vill arbeta  
som grafisk formgivare, illustratör, webbdesigner eller liknande 

 
Syfte:  Lär dig skapa professionella illustrationer med mera för dina uppdrag. 
Kursen är fylld av spännande moment och kreativa övningar 
 

Kursinnehåll:  

• Färglära 
• Sidinställningar 
• Objekthantering 
• Ritverktyg och banor 
• Övertoningar 
• Linjeformat  
• Rotera objekt 
• Smarta stödlinjer 

• Bildmasker 
• Texthantering 
• Symboler 
• Spara för webben 
• Spara som PDF 
• Spara för Flash  
• Redigera former 
• Spara färgbibliotek 

• Skapa textkonturer 
• Direktmarkering  
• Device Central 
• Om olika grafik format 
• Spara för webben 
• Jobba med penslar 
• Utfall och skärmärken 
• Förhandsvisningsläge 
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Grafisk design och layout 
 
Målgrupp:  Grafisk design och Layout vänder sig till dig som vill förbättra den visuella 
kommunikationen mot dina kunder. Under kursens gång lär du dig att anpassade olika grafiska 
element för att kommunicera på ett professionellt sätt. Du lär dig bland annat om gyllene snittet, färg 
och form, om typografi och uttryck med bild och text. Kursens utgångspunkt är helhetstänkande för 
grafiska kommunikativa lösningar 
 
Syfte: Lär dig skapa professionell kommunikation med din design för dina uppdrag. Kursen är fylld av 
spännande moment och kreativa övningar 
 
 
Kursinnehåll:  

 

	

Grafisk designpaketet idag för 19.995kr / 7 dagar 

Ordinariepris: 24.080kr för enstaka kurser / 7 dagar 

 

Fika och lunch ingår i samtliga kurser. Vi jobbar med våra grafiska kurser  
i macmiljö, kursböcker och diplom ingår också i samtliga grundkurser 

Alla priser exklusive moms 

Anmäl dig på 
info@infomediatech.com 

 

Alla kurser kan även skräddarsys för ert företags behov och önskemål 

 Färglära  
 Typografiska begrepp -de 

grundläggande typografiska 
reglerna 

 Layout och design 
 Kommunikation med bild och text 
 Grafisk kommunikation 

Grafiska format 
 Kreativt arbete 

 
 Företagsprofilering –identitet 

och känsla 
 Färglära 
 Form -temat, olika format,  
 Logotype -att skapa en logotype  
 Att undvika -när bryta mot regler  
 - Budskapet -vad är syftet och 

budskapet! 
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Längd: 1 dag 

Tid: 09:00-16:00 
 

Pris: 5.495kr 
exkl moms 

 
 


