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Fotografisk utbildning 
 
I enlighet med förordningen från Myndigheten för yrkeshögskolan är undervisningen 
uppdelad i lärarledd och handledarledd verksamhet samt självstudier. Utbildningen 
omfattar 40 veckor med en veckoarbetstid om 40 timmar. 
 
Lärarledd verksamhet som utbildningen omfattar i genomsnitt 

12 timmar per vecka per studerande  
 
Kursöversikt  
Kurs        Veckor 
Analog Bild    4 
Bildanalys   1 
Digital Bild 1    5 
Dokumentärfotografi    3 
Fotografins Historia    1 
Fotografisk Gestaltning 1  4 
Fotografisk Gestaltning 2    4 
Fri bild    3 
Ljussättning i miljö    1  
Porträtt    2 
Rörlig Bild    1 
Starta eget företag 1    1 
Storformatskameran    1  
Studioteknik    4 
Utställning och portfolio 1    5  
    
Summa       40  
 
 
Minimiantal 9 st studerande den 8 augusti för att starta utbildningen. 
 
Övrig information och ordningsregler finns i Skolhandboken som finns tillgänglig på 
www.kulturama.se under respektive utbildning.  

     

 

 

 

 

http://www.kulturama.se/


Utbildningens mål 

Efter utbildningen ska den studerande ha kunskaper om  

• ljusmätning och exponering 
• bildens ljuskaraktär 
• ljussättning 
• studioutrustning, såsom blixtar, reflektorer, paraplyer, softbox -digital utrustning, såsom dator, 

skärm, skanner och skrivare  
• arbetsmiljön  
• digitala bildens uppbyggd med pixlar, kanaler och bit-djup, samt ha fördjupande kännedom om de 

olika digitala bildformaten (tif, jpg, raw) 
• färghantering och vikten av ICC-profiler 
• sambandet mellan exponering och kontrastomfång i digital fotografi  
• sambandet mellan exponering, framkallning och kontrastomfång i analog fotografi 
• filmens påverkan av det analoga fotografiet 

• fotopapper och hur de påverkar slutresultatet i analog kopieringen samt digitala utskrifter  
• storformatskamerans skärpeplans och restitueringsfunktioner 
• uttryckets påverkan av olika tekniker 
• genrer inom fotografin 
• fotografiers betydelse utifrån fotografiets historiska sammanhang; tekniskt, socialt, politiskt och 

estetiskt 
• företagandet, F-skatt 

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha färdigheter i att  

• behärska bildens estetik med ljus, form och komposition 
• hantera den digitala kamerans funktioner (småbild, Hasselblad) 
• hantera den analoga kamerans funktioner (småbild, Hasseblad, storformat) 
• hantera olika typer av ljussättning 
• styra förhållandet mellan blixt och befintligt ljus och kunna kontrollera exponeringen av båda 

ljuskällor använda nödvändig studioutrustning 
• bildbearbeta med programvarorna Adobe Camera Raw och Adobe Photoshop  
• digitalisera analog film 
• anpassa bilder till olika media så som fotopapper, web och olika tryck  
• framkalla analog film 
• hantera analoga kopieringstekniker i mörkrum 

• förstå hur arbetsprocessen kring rörlig bild skiljer sig från stillbildsprocessen  

• analysera bild utifrån komposition och association  

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser för att  

• behärska bildens estetik med ljus, form och komposition 
• hantera den digitala kamerans funktioner (småbild, Hasselblad) 
• hantera den analoga kamerans funktioner (småbild, Hasseblad, storformat) 
• hantera olika typer av ljussättning 
• styra förhållandet mellan blixt och befintligt ljus och kunna kontrollera exponeringen av båda 

ljuskällor använda nödvändig studioutrustning 
• bildbearbeta med programvarorna Adobe Camera Raw och Adobe Photoshop  
• digitalisera analog film 
• anpassa bilder till olika media så som fotopapper, web och olika tryck  
• framkalla analog film 
• hantera analoga kopieringstekniker i mörkrum 
• förstå hur arbetsprocessen kring rörlig bild skiljer sig från stillbildsprocessen  
• analysera bild utifrån komposition och association  


