
Foto Distans-grundutbildning (50 %) läsåret 23/24

Kursplanen gäller för läsåret 2023/2024 med reservation för eventuella förändringar i
utbildningen.

Upplägg

Distansutbildningen i foto är 39 veckor lång och innefattar tre obligatoriska internat
helger. Det betyder att större delen av utbildningen genomförs via den digitala
kommunikationsplattformen Teams.

Utbildningen riktar sig till nybörjare inom det fotografiska området och är en
grundutbildning. Deltagarna tränas i grundstenarna inom foto, vilket innefattar bland
annat grundläggande kamerateknik, ljus och komposition. Deltagarna får även testa
på olika fotografiska genres, såsom dokumentärt foto, porträttfoto och
landskapsfotografi.

Tematiska uppgifter är också en del av utbildningen. Det kan exempelvis handla om
att gestalta begrepp som  “ensamhet” och “gemenskap” i fotografisk form.

Utöver det gör eleverna två stycken miniprojekt, där de utifrån sitt intresse samt ett
gemensamt tema gör två bildserier. Projekten redovisas i grupp under de två
internathelgerna som fortlöper under vårterminen.

Under hela utbildningens gång övar deltagarna på att formulera sig kring bild och

analyserar både sina egna, men även sina gruppmedlemmars fotografier.



Examination

För intyg på genomförd kurs krävs deltagande och aktiv närvaro på alla inneträffar
samt under minst 80 procent av de digitala träffarna. Dessutom ska samtliga projekt
och studieuppgifter redovisas enligt studieplanen och lämnas in i tid.

Kursbevis

Intyg för genomförd kurs enligt ovan utfärdas av Sigtuna folkhögskola.

Ansvarig lärare

Jesper Jäger-Ärlestad

Utvecklingsmål för studerande

● Utveckla teoretisk och praktisk kunskap om kamera och kamerateknik
● Utveckla teoretisk och praktisk kunskap om grundstenarna i fotografi, såsom

ljus, komposition och uttryck
● Utveckla teoretisk och praktisk kunskap om fotografiska genres
● Utveckla teoretisk och praktisk kunskap om bildens språk, att berätta med

bilder istället för ord
● Utveckla kunskap om bildanalys samt förmåga att bryta ner en bild i mindre

beståndsdelar

Kursplan fotoutbildningen distans

Läsårstider:

Höstterminen 21/8 – 15/12 2023
Vårterminen 8/1 – 2/6 2024

Lovtider:

Höstlov: v 44
Sportlov: v 9
Påsklov: v 14



Höstterminen

Period 1, till och med höstlovet

● Internathelg 1, lära känna varandra och sin kamera
● Introduktion i kommunikationsplattformen Teams
● Grundläggande kamerainställningar och filformat
● Bländare, slutare och ISO
● Naturligt ljus
● Blixtfotografering
● Komposition och perspektiv
● Porträtt i miljö
● Detalj och helhet
● Bildanalys
● Berättartekniker och introduktion till miniprojekt 1
● En berättelse i tre bilder

Period 2, fram till jullovet

● Illustrera en låttext eller dikt med bild
● Kontraster
● Matfoto
● Individuell handledning/miniprojekt
● Slutföra miniprojekt 1

Vårterminen

Period 3, fram till påsklovet

● Internathelg 2 med redovisning av miniprojekt 1
● Ljussättning
● Mobilfoto
● Produktfoto
● Porträtt-fota tre personer
● Miniprojekt 2
● Tematiska övningar
● Dokumentärt foto
● Individuell handledning/miniprojekt



Period 4, fram till skolavslutningen

● Eventfoto
● Hemma hos reportage
● Individuell handledning/miniprojekt
● Landskapsfoto
● Makrofoto
● Tematiska övningar
● Fotohistoria
● Gör en dagbok om ditt liv
● Slutföra miniprojekt 2
● Internathelg 3 med redovisning av miniprojekt  2
● Utställning på skolan


