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ANVISNINGAR
Den här studie- och examensplanen används för att individualisera dina studier och din fristående examen för att så bra
som möjligt möta dina önskemål och behov.
Planen görs i samarbete mellan dig och en handledare. Du gör först en estimering av dina önskemål och behov gällande studier och vilka examensdelar du strävar mot och lämnar in din plan till oss. Välj sådana kurser som ger färdigheter
i de saker du känner dig osäker i inom examenskraven och diskutera examenskraven och dina färdigheter med handledaren i alla fall där du känner dig osäker! Vi hoppas på att du är intresserad av att avlägga hela examen. Handledaren
evaluerar sedan vilka tilläggsfärdigheter du kan behöva för att kunna klara de olika examensdelarna och diskuterar planerna med dig.
Utbildningen försöker förbereda dig för fristående examen men kan inte i sig ge tillräckligt mycket övning och erfarenhet
för att klara examenskraven ifall du inte har mycket erfarenhet från förut och/eller arbetar mycket flitigt också på egen
hand! Att klara av §4 kan exempelvis kräva mångårig egen aktiv sysselsättning inom naturfotografi. Också här lönar det
sig att diskutera din nivå och skräddarsydd handledning för dig med oss och det särområde du specialiserar dig inom
för examensdelen är något du bör fastställa och böra arbeta med så tidigt som möjligt.
Delarna i den fristående examen som utbildningen förbereder dig för är följande:
§9 Basfärdigheter för yrkesfotograf (sid 1-7)
§3 Naturfotografering (sid 8-9)
§4 Naturfotografering inom ett specialområde (sid 10-11)
§9 kontrollerar allmänna färdigheter inom fotografi och företagsamhet, §3 allmänna färdigheter gällande naturfotografi
och §4 mycket specialiserade färdigheter i naturfotografi inom ett särområde. Det lönar sig att jobba med alla de tre examensdelarna under hela studietiden eftersom du långt kan samla in de bevis för kunnande som behövs under studiegången; förutom detta behöver du för alla de tre delarna och speciellt för §4 också ägna mycket egen tid åt övning och
fotografering.
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IFYLLNINGSRÅD :
På egen hand skall du fylla i den mittersta kolumnen på varje sida. Fråga oss direkt om du är osäker på något!
1. Ifall du redan tycker dig uppfylla kraven i den vänstra kolumnen på aktuell sida, så behöver du kanske inte gå de
kurser som förbereder för denna examensdel. Ange i mittkolumnen din tidigare erfarenhet av och kunnande inom
området så kan handledaren sedan diskutera nivån och dina behov med dig
2. Kryssa i ifall du tänker delta i den förberedande utbildningen för examensmodulen i fråga. Du kan delta i den förberedande utbildningen oberoende av om du deltar i examensprovet för modulen. Du kan även delta i examensprovet för modulen oberoende av om du deltar i den förberedande utbildningen för modulen ifall du har skaffat dig
motsvarande kunskaper på annat håll!
3. Kryssa i ifall du ämnar genomföra examenprovet för examensdel. En beskrivning av hur examensprovet genomförs för varje examensdel ser du i det skilda dokumentet Beskrivning av specialyrkesexamen för Naturfotograf
som du får separat. Vi hoppas på att du deltar i alla examensdelar!
4. Kryssa i ifall du tidigare har erhållit bevis på kunskap som motsvarar de krav modulen ställer och vill få dessa
kunskaper tillgodoräknade i examen. Studiehandledaren diskuterar i detta fall bevisen med dig och skickar dem till
examensbedömarna för godkännande om de verkar fungera.
5. Underteckna och ta med dig denna Studie- och examensplan till nästa studietillfälle!
6. Studiehandledaren går igenom planen och diskuterar den med dig samt gör kompletterande anteckningar. Utbildningen använder sig av planen för att forma kurser och kursutbud samt för att prognostisera och planera examenstillfällen tidsmässigt.
7. Studiehandledaren skriver under planen och arkiverar den för uppföljning tillsammans med dig minst en gång i
året.
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§9 Basfärdigheter för yrkesfotograf
A. STUDIOARBETE
Krav på yrkesskicklighet: Fotografen behärskar användningen av olika slag av belysning och studioapparatur
Mål och kriterier för bedömningen:
Deltagaren fyller i:
Studiehandledarens anteckningar:









förstår skillnaderna i studio- och miljöarbete
behärskar ljuskontraster
behärskar ljuset mjukhet och hårdhet
behärskar användning av färger vid belysning
förstår betydelsen av färgtemperatur i
studioarbete
kan använda olika slags belysningsstilar beroende på motiv och användningsområde
noterar olika slag materials, motivs och
ytstrukturers krav på belysning
behärskar användandet av för studioarbete passlig, i vanligt bruk varande
kamera och dator förstår den digitala
bildbehandlingens krav och möjligheter
vid fotograferingsögonblicket
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Tidigare erfarenhet av och kunnande inom
området:

Individualisering:

Jag kommer att delta i den förberedande
utbildningen för denna examensdel (kursen
Studiofotografering) 
Jag planerar att genomföra examensprov
för denna examensdel 
Jag vill med hjälp av bevis på tidigare erhållen kompetens få modulens innehåll tillgodoräknat för min examen .

Tidtabell för förverkligande av examensmodul:

1

B. MILJÖARBETE
Krav på yrkesskicklighet: Fotografen behärskar fotografering i olika miljöer och belysningar
Mål och kriterier för bedömningen:
Deltagaren fyller i:












planerar vid behov fototillfället
bekantar sig vid behov med miljön
tar hänsyn till de krav omgivning och situation kräver vid arbetet
förstår den digitala bildbehandlingens krav
och möjligheter vid fotograferingsögonblicket
kan kreativt använda sig av olika rådande
belysningsförhållanden (olika slags dagsljus, konstbelysning, nattbelysning)
kan kombinera olika slag av ljuskällor för att
uttrycka motivet
kan anpassa byggandet av belysningskälla
till de rådande ljusförhållandena
behärskar användandet av för miljöfotografering passliga belysningskällor
kan använda sig rutinerat av för miljöfotografering passande vanliga kamerautrustningar
behärskar användandet av objektiv
kan använda reflektorer och andra hjälpmedel i miljöfotografering

Tidigare erfarenhet av och kunnande inom
området:

Studiehandledarens anteckningar:
Individualisering:

Jag kommer att delta i den förberedande
utbildningen för denna examensdel (kurserna
Kamerateknik och Belysningsteknik)

Jag planerar att genomföra examensprov
för denna examensdel 

Tidtabell för förverkligande av examensmodul:

Jag vill med hjälp av bevis på tidigare erhållen kompetens få modulens innehåll tillgodoräknat för min examen .
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C. VISUELLT UTTRYCK
Krav på yrkesskicklighet: Fotografen behärskar möjligheter och metoder för visuellt uttryck
Mål och kriterier för bedömningen:

Deltagaren fyller i:

Studiehandledarens anteckningar:



Tidigare erfarenhet av och kunnande inom
området:

Individualisering:







kan adaptera bildmotivet enligt dess
användningsbehov
behärskar perspektiv och bildvinklar
som visuellt uttryckssätt
behärskar bilddjup som visuellt uttryckssätt
behärskar ljus, toner och färger som
visuellt uttryckssätt
behärskar tid, stund och rörelse som
visuellt uttryckssätt
tar hänsyn till bildbehandlingens begränsningar och möjligheter vid fotograferingsögonblicket

Jag vill delta i den förberedande utbildningen för denna modul.

Tidtabell för förverkligande av examensmodul:

Jag planerar att genomföra examensprov
för denna examensdel 
Jag vill med hjälp av bevis på tidigare erhållen kompetens få modulens innehåll tillgodoräknat för min examen .
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D. DET DIGITALA ARBETET
Krav på yrkesskicklighet: Fotografen behärskar apparatur och mjukvara för import, editering, distribution och utskrift av bild
Mål och kriterier för bedömningen:
Deltagaren fyller i:
Studiehandledarens anteckningar:
1.
 kan använda skanner och dess programvara
 behärskar filformat som används för
bilder och kan använda dem ändamålsenligt
 behärskar de krav som ställs av utrustning och arbetsgång for att nå en god
slutprodukt
 förstår de centrala begreppen och arbetssätten kring färghantering och kan
använda sig av dem i arbetet
 kan använda metadata och kan arkivera filer
 känner till hållbarheten och arkiveringssätt för färdiga produkter.

Tidigare erfarenhet av och kunnande inom
området:

Individualisering:

Jag kommer att delta i den förberedande
utbildningen för denna examensdel (kursen
Digital bildbehandling) 
Jag planerar att genomföra examensprov
för denna examensdel 
Jag vill med hjälp av bevis på tidigare erhållen kompetens få modulens innehåll tillgodoräknat för min examen .
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Tidtabell för förverkligande av examensdel (samma som 2 nedan):
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2.
Mål och kriterier för bedömningen:

2.
Deltagaren fyller i:

2.
Studiehandledarens anteckningar:



Tidigare erfarenhet av och kunnande inom
området:

Individualisering:





Tar i beaktande informationsskydd vid
hanteringen av filar
kan slutbehandla bilderna för överlåtelse åt kunden med ett i professionellt
bruk vanligt program
kan sköta om programvaruuppdateringar för datautrustningen
kan med bildredigering stöda och
komplettera det visuella uttrycket

Jag kommer att delta i den förberedande
utbildningen för denna examensdel (kurserna
Digital bildbehandling och Foto som yrke) 
Jag planerar att genomföra examensprov
för denna examensdel 
Jag vill med hjälp av bevis på tidigare erhållen kompetens få modulens innehåll tillgodoräknat för min examen .
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Tidtabell för förverkligande av examensmodul (samma som 1 ovan):

5

E. PLANERING OCH KOMMERSIELLA FÄRDIGHETER
Krav på yrkesskicklighet: Fotografen kan planera sitt arbete och fungera finansiellt inkomstbringande
Mål och kriterier för bedömningen:
Deltagaren fyller i:
Studiehandledarens anteckningar:











förstår beställarens eller kundens behov
kan förklara mojligheter och begränsningar for kunden
känner till hela produktionsprocessen
kan estimera tids-, kostnads-, och
andra faktorer och planera fotograferingen enligt detta
kan prissatta sitt arbete och göra upp
en offert
känner till marknadsföringens grunder
och marknadsföra sitt arbete
känner till grunderna i företagets ekonomi och kan använda experthjälp for
företagets hantering
kan arbeta som ett team och vid behov
leda det
kan hitta samarbetspartners och bygga
delta i nätverk
känner till reglerna gällande kundregister, produktskydd och upphovsrätt

Tidigare erfarenhet av och kunnande inom
området:

Individualisering:

Tidtabell för förverkligande av examensdel:
Jag kommer att delta i den förberedande
utbildningen för denna examensdel (kurserna
Foto som yrke, Utställningsproduktion och
andra vid behov) 
Jag planerar att genomföra examensprov
för denna examensdel 
Jag vill med hjälp av bevis på tidigare erhållen kompetens få modulens innehåll tillgodoräknat för min examen .
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F. SPRÅK
Krav på yrkesskicklighet: Fotografen innehar de språkkunskaper som behövs för sitt arbete
Mål och kriterier för bedömningen:
Deltagaren fyller i:



förstår muntligt och skriftligt framställda
facktermer på engelska
kan sköta kundservice på svenska eller
finska

Tidigare erfarenhet av och kunnande inom
området:

Studiehandledarens anteckningar:
Individualisering:

Tidtabell för förverkligande av examensdel:
Jag kommer att delta i den förberedande
utbildningen för denna examensdel 
Jag planerar att genomföra examensprov
för denna examensdel 
Jag vill med hjälp av bevis på tidigare erhållen kompetens få modulens innehåll tillgodoräknat för min examen .

Axxell / B.Donner 20101008

7

§3 Naturfotografering
G.
Krav på yrkesskicklighet: Naturfotografen behärskar naturfotograferandets särdrag
Mål och kriterier för bedömningen:
Deltagaren fyller i:

Studiehandledaren fyller i:

1.

Tidigare erfarenhet av och kunnande inom
området:

Individualisering:

Jag kommer att delta i den förberedande
utbildningen för denna examensdel (kurserna
Kamerateknik, Landskap och Paddeltur) 

Tidtabell för förverkligande av examensmodul (samma som 2 nedan):






behärskar utrustning som används
speciellt vid naturfotografering
vistas i naturen med respekt och känner till reglerna kring att röra sig i naturen
fungerar i enlighet med naturfotografernas etiska principer
behärskar att röra sig i naturen (t.ex
kartläsning, orientering, säkerhet, bivackering och förstahjälpen)

Jag planerar att genomföra examensprov
för denna examensdel 
Jag vill med hjälp av bevis på tidigare erhållen kompetens få modulens innehåll tillgodoräknat för min examen .
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2.
Mål och kriterier för bedömningen:
-

Känner till principerna kring gömslen,
akvarier, terrarier och lockande av djur

2.
Deltagaren fyller i:

2.
Studiehandledaren fyller i:

Tidigare erfarenhet av och kunnande inom
området:

Individualisering:

Jag kommer att delta/har deltagiti den förberedande utbildningen för denna examensdel (kurserna Björngömsle samt Tranor vid
Hornborgaresjön) 

Tidtabell för förverkligande av examensmodul (samma som 1 ovan):

Jag planerar att genomföra examensprov
för denna examensdel 
Jag vill med hjälp av bevis på tidigare erhållen kompetens få modulens innehåll tillgodoräknat för min examen .
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§4 Naturfotografering inom ett specialområde
H.
Krav på yrkesskicklighet: Naturfotografen behärskar specialiserat åtminstone ett särområde (landskap, närfotografi, växtfotografering, djurfotografering, undervattensfotografering eller annat)
Mål och kriterier för bedömningen:
Deltagaren fyller i:
Studiehandledarens anteckningar:



Val av särområde/särområden (exempelvis
känner sitt område mycket väl
kan anpassa sig till olika fotograferings- landskap, växter, makro el.dyl):
tillfällen och anpassa bildarbetet till motiven
Tidigare erfarenhet av och kunnande inom
området:

Särområde:

Individualisering:

Tidtabell för förverkligande av examensdel:

Jag kommer att delta i den förberedande utbildningen för denna examensdel (kurser inom
särområden: exempelvis Landskap, Vårblomning, Paddeltur, Fotoresa till Namibian, Fågelberg, Naturinventering, Artkännedom, etc. ) 
Jag planerar att genomföra examensprov
för denna examensdel
Jag vill med hjälp av bevis på tidigare erhållen kompetens få modulens innehåll tillgodoräknat för min examen.
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I.
Krav på yrkesskicklighet: Naturfotografen behärskar komposition av bildhelheten
Mål och kriterier för bedömningen:
Deltagaren fyller i:

Studiehandledaren fyller i:

1.

Individualisering:




skapar till innehåll, tema och visuellt uttryck ett helhetsmässigt och balanserat
material
bidrar med nya synsätt vid behandling
av sitt särområde

Tidigare erfarenhet av och kunnande inom
området:

Tidtabell för förverkligande av examensmodul:

2.



kan producera texter inom sitt särområde
behärskar samarbete med reportrar,
bildreporter och andra möjliga samarbetspartners

Jag kommer att delta i den förberedande
utbildningen för denna examensdel (kursen
Bildspelsteknik, Utställningsproduktion, Skapande naturfoto och Digital bildbehandling) 
Jag planerar att genomföra examensprov
för denna examensdel 
Jag vill med hjälp av bevis på tidigare erhållen kompetens få modulens innehåll tillgodoräknat för min examen .

Axxell / B.Donner 20101008

11

Individualisering (studiehandledaren fyller i)
Eventuella specialbehov och utgångspunkter som beror på en annorlunda kultur- och språkbakgrund eller på någon annan orsak, såsom
t.ex. läs- och skrivsvårigheter:
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

Särområde inom naturfotografi som examensprestationen inriktar sig på (exempelvis landskapsfotografering, makrofotografering, djurfotografering el. dyl.) och handledning för detta:
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

Examinanden har fyllt i denna blankett den
Examinandens underskrift

och förbinder sig att enligt bästa förmåga att följa denna plan.

__________________________________

Handledaren har under handledningstillfälle gått igenom uppgifterna med examinanden, fyllt i uppgifter om individualisering och
tidsplan samt förbinder sig att följa upp prestationerna minst en gång per år. Uppdateringar antecknas på pärmsidan.
Studiehandledarens underskrift
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__________________________________
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