
Adobe Flash
Arbetsmarknadsutbildning 
Alma folkhögskola erbjuder en arbetsmarknadsutbildning inom programmen  
Adobe – Flash. 

Kursen riktar sig till personer som är inskrivna på Arbetsförmedlingen Kultur. 

Du får lära dig:  
Vi tar dig igenom alla steg för att du själv sedan ska kunna göra egna animeringar i Flash för din webbsida... 
ja eller varför inte bygga hela din nya webbsida i Flash!

Vi fokuserar i första hand på det tekniska, och du får på utbildningen lära dig göra olika animationer med 
så kallade ”keyframes” och bekanta dig lite med mera avancerade interaktiva funktioner, via Action Script 
(Som skriptet som styr Flash kallas). Du får även lära dig att hantera ljud och bildeffekter.

Målgrupp: 
Målet är att ge deltagaren grunderna i att arbeta med Adobe Flash och skapa rörligt material och säljande 
annonsbarnens för webb.

Mål: 
Kursen lämpar sig till alla som vill lära sig skapa spännande interaktiv vektorgrafik och
levande animationer på webben. 

Utbildningens upplägg:
Utbildningen är en workshop, där du får lära dig att skapa flera små effektfyllda videofilmer
utifrån de uppgifter som kursledaren lägger fram, det kommer även att finnas tid för eget
kreativt arbete tillsammans med kursledarens hjälpande hand. 

Förkunskaper:
Datorvana krävs. 

Utbildningsform: Lärarledd 
Omfattning: 100% 
Kurslängd: 5 dagar



INNEHÅLL - Flash

 Introduktion till Flash
 Vektorgrafik
 Scenen, tidslinjen, paneler
 Verktygsfältet
 Egenskapspaletten
 Mallar
 Rita och måla i Flash
 Rit- och markeringsverktygen
 Färger och övertoningar
 Importera grafik och bilder
 Text i Flash
 Skriva och redigera text
 Statisk och dynamisk text
 Bibliotek i Flash
 Skapa, redigera och använda symboler
 Hantera objekt i Flash
 Markera och omforma
 Kopiera, justera och gruppera
 Symboler och förekomster
 Lager i Flash
 Lägg till och döp om lager
 Stödlinjelager
 Masklager
 Animeringar i Flash
 Nyckelbildrutor och bildrutor
 Bild för bild-animering
 Rörelseinterpolering
 Interaktiva filmer i Flash
 Introduktion till ActionScript
 Navigering, länkar och knappar
 ClickTags för att spåra klicka vid annonsering!
 Ljud i Flash
 Importera ljud
 Koppla ljud till händelser och knappar
 Publicera Flash-film
 Filformat
 Exportera och spara film
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