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BILDBEHANDLING – några grundläggande begrepp och handlingar 

 1. Öppna en bild i Photoshop Elements: 
      A. File > Open ( Ctrl+O) eller 
      B. File > Open in Camera Raw (Alt+Ctrl+O) 

 

 

2. Hur stor är min bild? 
    Image > Resize > Image Size eller  
                                   Canvas Size 
Här kan du se hur lång (Width) och bred (Heigth) bilden är I olika mått, som cm eller pixlar. 
Du kan också se hur stor bilden är i Kb eller Mb, samt i vilken upplösning bilden är tagen. 
I rutan Canvas Size kan du se om din Canvas/rityta är större, mindre eller lika stor som bilden du har 
öppnat! 
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3. Öppna en NY bild i bestämda proportioner: 
     A. File > New > Blank File (Ctrl+N) > Dialogruta, där du kan namnge bilden, vilken storlek den ska 
ha och i vilken upplösning (pixeltäthet) den ska vara. Du bestämmer också i vilken färgrymd den ska 
vara och vilken färg den ska ha – finns några ”förprogrammerade”!     
     B. File > New > Image from Clipboard 

 

4. Markera en bild > Hela bilden > Ctrl+A 
5. Kopiera bilden som du just markerat > Ctrl+C 
6. Klistra in bilden som du markerat och kopierat > Ctrl+V 
7. Avmarkera något som är markerat > Ctrl+D 

8. Ångra det man just gjort > Ctrl+Z 
9. Göra en kopia av det lager man just är på > Ctrl+J 

10. Lägga till en kant på bilden > Ctrl+A (markering bildas runt bilden) > Gå till Edit > Stroke (Outline) 
Selection > Dialogruta, där du väljer färg på kanten, hur tjock kanten ska vara, hur den ska vara 
placerad - inuti/utanför/centrerad och hur genomskinlig den ska vara. 
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ÖVNING – DIPTYK 

1. Hur stora är dina bilder som ska vara med på diptyken? Helst bör bilderna vara jämnstora vid 
ihopsättning! 

2. Förminska/förstora bilderna till den storlek du vill ha dem i. Använd verktyget Crop/Beskär i 
verktygslådan till vänster! Längst ner i bild kan du se Tool Options – de inställningar du kan göra för 
att bestämma bildens storlek. Här kan du fylla i hur många pixlar/cm du vill att bilden ska ha, samt i 
vilken upplösning du vill ha den!  >240 px/inch är bra vid utskrifter. 

 

 

2 A. Beskärningsregler: tänk på komposition/inom ramen,  
tredjedelsregeln, symmetri,  
”Forced Perspective” – (få ett objekt att se större eller mindre ut än det verkligen är), 
diagonaler/trianglar,  
geometri,  
The Golden Ratio, Golden Spiral, Fibonacci sequence. 
Beskära i: 
a. Kameran 
b. Efterbehandling 
c. Utskrift 
 

 
3. Öppna en ny Blank File från File > New och gör storleken dubbelt så lång (+ eventuell kant mellan 
bilderna – extrapixlar, men med samma höjd som ingående bilder! Välj förgrundsfärg/bakgrundsfärg 
som färgval – detta blir nu ditt Bakgrundslager (kan vara större än båda bilderna om du vill ha en 
färgad ram runt och mellan bilderna). 
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4. Öppna båda bilderna du vill ha med i diptyken i Photoshop Elements. Gå till File > Open…. Och i 
dialogrutan letar du reda på den mapp där dina bilder finns och klickar på den första bilden, som då 
öppnas i Elements! 

5. Gör om samma procedur fast med din andra bild tills också denna finns öppnad i 
bildbehandlingsprogrammet! 

6. Gå nu till din första diptykbild genom att klicka på bilden överst i ”fönstret”! 
    A. Tryck ner tangenterna Ctrl+A, så markeras hela bilden. 
    B. För att kunna kopiera bilden trycker du ner tangenterna Ctrl+C – du ser inget speciellt, men nu 
har bilden memorerats i programmets minne! 
     C. Gå till din nya diptykbild genom att växla bild överst i fönstermenyn – du ser din vita/svarta 
bakgrundsbild! 
      D. Tryck nu Ctrl+V och nu kommer din första bild att läggas in som ett Nytt Lager i din diptykbild! 
      E. Tryck nu Ctrl+T och bilden kommer att markeras med en ram med hörn och mittpunkter – 
används för att Transformera/förändra bildens storlek i olika riktningar, men här vill du bara flytta 
bilden längst till höger eller vänster i Diptyken! Man kan också använda PILTANGENTERNA för att 
flytta bilden åt olika håll! 
När bilden ligger som den ska tryck på Enter! 
      F. Gå nu tillbaka till din andra diptykbild och upprepa  A-E för även denna bild, men flytta denna 
bild så att den ligger i diptykens andra hörn. Om du valt några extra pixlar ska det ha blivit ett 
vitt/svart område i mitten för att skilja bilderna åt! 
      G. Man kan använda hjälplinjer för att få bilderna på rätt höjd och lika långt från kanterna! Gå till 
View och kryssa för Rulers. Nu kan du dra ut hjälplinjer från vänster sida och uppifrån. Man drar bort 
dem genom att använda verktyget Move Tool i verktygslådan till vänster! 

7. Nu ligger dina bilder i tre olika lager – Background + Layer 1 + Layer 2 – och för att få dem alla på 
samma lager gäller en viss fingerfärdighet! Tryck samtidigt ner Ctrl + Shift + Alt + E och då ställer 
bildbehandlingsprogrammet samman de tre lagren till en enda bild, men man behåller samtidigt sina 
tre lager och kan använda dem i senare läge om man inte är helt nöjd med sin diptyk! 
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Enklare och en mer destruktiv metod är att gå till menyn Layer och ner till Merge Visible, men då 
sparas inte de lager du tidigare haft! 

8. Om du nu vill ha en ram i någon färg runt hela din diptyk kan du klicka på lagret där bilderna 
slagits samman och samtidigt hålla nere knappen Ctrl – och då får du ”myror” runt hela din bild! 
Klicka också på ikonen för nytt lager i Lagerpanelen och ett nytt tomt lager läggs till ovanför det 
sammanslagna lagret. 

9. Gå till menyn Edit och ner till Stroke (Outline) Selection och du får en dialogruta för ramens färg, 
storlek och placering (samt några möjligheter till som vi kan ta vid ett senare tillfälle)! 
För färg klickar du på färgrutan och får upp en färgruta med två slags inställningar och här kan du 
verkligen välja bland många färger eller gå ut i din bild och ”hämta” en lämplig färg med pincetten 
som dyker upp när du för musen utanför färgväljaren! 

10. Avmarkera alltid med Ctrl+D! 

11. När du är nöjd med bilden gå till Menyn File > Save As och en ny Dialogruta uppenbarar sig. Här 
kan du välja följande: 
       A. VAR någonstans/ i vilken mapp ska bilden sparas? 
       B. VAD ska bilden heta? 
       C. I vilket Format ska bilden sparas? Ofta väljer man Photoshop (PSD) om man vill ha kvar alla 
sina lager för att senare gå in och jobba med bilden! 

            
Det vanligaste är dock att välja JPEG, som är det format vi skickar in filerna i till tävlingar eller till 
hemsidan! 
           Andra format att välja är PSD, TIFF eller PNG (Här kan man ha bilder som delvis är transparenta 
– om man bara vill spara en figur eller form eller liknande)! 
 


