
Kameran - så funkar den, intensivkurs 
Varför blir det suddigt, mörkt eller märkliga färger? Detta är kursen för dig som vill 
förstå din systemkamera. Du får större kunskap om vad som påverkar bildens 
slutresultat och gör dig mer kreativ.




Mål 
Du ska få grunderna i kamerateknik och inspireras att komma igång med ditt 
fotograferande. Efter avslutad kurs ska du känna till kamerans reglage och viktiga 
begrepp för att kunna bli så kreativ som möjligt.

Målgrupp 
Kursen för dig som precis köpt eller fått en systemkamera. Du vill lära känna din 
kamera för att snabbt hitta rätt med menyer och inställningar så att du tar bättre 
bilder.

Förkunskaper 
Detta är en nybörjarkurs och du behöver inga förkunskaper.

Innehåll 
Under kursen går vi igenom kameran grundinställningar. Du får veta hur olika 
reglage styr bildens slutresultat. Hur hittar du i menyerna och vi reder ut en del 
olika begrepp inom kamerans värld:

• Begrepp såsom ISO, skärpedjup, bländare

• Inställningar t.ex. vitbalans, histogram mm

• Olika delar, alltifrån kameraremmen till lämpliga objektiv

Material 
Du tar med dig egen systemkamera som kan ställas in manuellt samt din kameras 
bruksanvisning.




Undervisningsform 
Gruppen består för tillfället av begränsat antal deltagare så det går bra att hålla 
avstånd. Teoretisk genomgång med några övningar under dagen.

Kursledare 
Danish Saroee är frilansfotograf och verksam sedan 1990. Danish har lång 
erfarenhet av undervisning och handledning i fotoprojekt. Han har hållit nationella 
och internationella workshop.

Om Covid-19 
Vi följer de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger för att minska 
smittspridningen. Det innebär att vi använder oss av myndighetens 
riskbedömningsverktyg för evenemang och sammankomster, för att utvärdera 
eventuella risker och för att kunna vidta åtgärder. Generellt innebär detta att vi är 
noga med hygienen och uppmanar deltagare att tvätta händerna noggrant och 
regelbundet. Vi säkerställer hög nivå på städning av toaletter. Vi anpassar även 
gruppstorlekarna och salstorlek så att deltagarna inte är för nära varandra.

Utöver detta gäller att om du uppvisar symptom på Corona (feber, hosta – se 
Vårdguiden för mer information), även milda symptom, ska du avstå från att 
komma till din kurs. Vi uppmanar även deltagare i riskgrupper att avstå ifrån 
deltagande i våra kurser.

För att löpande förhålla oss till eventuella nya rekommendationer ifrån 
Folkhälsomyndigheten kommer vi att fatta beslut om kursens genomförande först 
1-2 veckor innan kursstart


Tillfällen 
1

Studietimmar 
7

Pris 
950 kr


