
Tips från fotografen

l Det vanligaste misstaget många gör 
är att stå för långt ifrån motivet.  
Det går nästan alltid att ta några steg 
närmare det du vill fotografera. 

l Här ville fotografen ta en bild av 
klätterställningen Fjärilen. Men det är 
mycket runt omkring som ögat också 
vill titta på. Vad tycker du det är som 
stör i bilden?

l Nu har fotografen gått mycket när-
mare Fjärilen. Vad tycker du har blivit 
bättre nu? Hur skulle du ha gjort om 
du varit fotograf  här?

Här får du följa minireportrarna Alma 
McShane och Felicia Lindberg när de är 
ute och testar några fototips tillsammans 
med fotografen Sofie Brodin.

VARIFRÅN KOMMER LJUSET?2
l Ljuset är viktigt vid all foto- 
grafering. Mörka bilder kan vara 
tråkiga att titta på eftersom man 
inte ser detaljerna, men även i allt 
för ljusa foton försvinner detaljer-
na och bilden känns orolig att titta 
på. Det blir oftast bäst resultat när 
ljuset kommer bakifrån (bakom 
fotografen) eller snett från sidan. 

Ansiktet blir mörkt när en person 
har ett fönster, en lampa eller en 
annan ljuskälla bakom sig.

Starkt ljus ger skarpa skuggor 
som kan störa bilden. Passa på att 
fotografera när solen går i moln.  
Men ibland kan skuggor, siluet-
ter och ljusreflexer göra en bild 
intressant.

l Det är en molnig dag. Men himlen är 
ändå så ljus att den lurar kameran att 
göra ansiktet för mörkt. Hur känns det 
att titta på en sådan bild? 

l Den mörka granen i bakgrunden gör 
att ansiktet blir ljusare. Det blir lättare 
att söka ögonkontakt med Alma. Kan 
du komma på andra sätt att göra så att 
ansiktet blir tillräckligt ljust?

l Oj! Här har ansiktet blivit fullt av 
skuggor. Var kommer de ifrån? Vilken 
skugga tycker du stör allra mest? Var-
för? Är det någon skugga som skulle 
kunna vara kvar för att göra bilden 
mer intressant att titta på? Vilken?
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GÅ NÄRMARE

FOTOSKOLA!
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PROVA OLIKA VINKLAR3
l Ta flera bilder på varje motiv. 
Testa hur resultatet blir om går 
ner på knä och tar bilden eller 
om du ställer dig på en stol.
Ta några steg åt sidan så kan-
ske du slipper se ett träd, en bil 

eller något annat störande ta 
uppmärksamheten från mo-
tivet. Det är inte alltid bäst att 
låta huvudmotivet finnas mitt 
i bilden eller att fotografera en 
person rakt framifrån. 

l Felicias ansikte är huvudmotivet i bilden. Trots 
att det syns högst upp i bildens högra hörn hittar 
dina ögon lätt dit. Det beror på att tegelstenarnas 
rader bildar linjer som leder din blick till ansiktet. 

I den här fotovinkeln känns det lite som att tegel-
väggen håller på att välta över Felicia. Vad är det 
som gör att det känns så?
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l Vad är det här? En 
hjälm? Ett ägg? Kanske 
huvudet på en rymd- 
varelse? Felicia har tagit 
sin bild på motivet ovan-
ifrån. Vilka detaljer i bilden 
tittar du mest på? Varför?

l Nu ser vi att motivet är 
en sorts grotta som man 
kan leka i. Vilken av de 
två bilderna tycker du är 
intressantast att titta på? 
Varför tycker du så?
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EXPERIMENTERA!4
l Var inte rädd för att experimentera. 
Prova dig fram och ta många olika 
sorters bilder på ditt motiv. 

l Här har Felicia fotograferat 
Alma bakifrån när hon hänger 
upp och ner. Vilka skuggor och 
reflexer ser du i bilden?

l Hjälp ögat att söka sig fram till 
bildens huvudmotiv. Ta hjälp av 
ledande linjer, till exempel en väg 
ett räcke, en gren eller något annat. 

TIPS!

l Ställ inte alltid upp 
de personer du ska 
fotografera framför 
kameran. Passa på 
att ta din bild när de 
håller på med något. 
Ta tid på dig så blir 
personerna mer av-
slappnade och glöm-
mer bort att du ska 
fotografera dem. 
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l Alma har tagit många när-
bilder på statyn. Hur tror du 
att det känns att röra statyn 
med handen? Vilket materi-
al kan den vara gjord av?
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TIPS!



l Motiv – Det som ska fotografe-
ras.

l Bakgrund – Det som finns 
bakom motivet.  Det som finns 
framför motivet kallas förgrund.

l Ljus – Ordet fotografi betyder 
“att skriva med ljuset”. Utan ljus 
blir bilden svart. Ljuset som 
träffar motivet kan vara starkt, 
eller svagt. Det kan också vara 
färgat. 

l Kontrast – Hur stor skillnaden 
är mellan ljusa och mörka detaljer 
i bilden.

l Vinkel – Från vilket håll moti-
vet fotograferas. Fotografen kan 
välja vinkel så att vissa detaljer 
syns bättre eller att andra inte 
syns alls. 

l Perspektiv – Grodperspektiv 
och fågelperspektiv. En person 
som fotograferas nerifrån (grod-
perspektiv) kan se större ut än 

en som fotograferas ovanifrån 
(fågelperspektiv).

l Fokus – Den skarpaste delen 
i bilden. Många kameror kan 
ställas in så att huvudmotivet blir 
skarpt och andra delar blir suddi-
ga.

l Skakningsoskärpa – Om 
kameran skakar till när bilden tas 
blir hela bilden suddig. Försök att 
hålla kameran stilla när du foto-
graferar.

Fotografens 
ordlista

l Alma valde att ta en 
bild på Felicia under-
ifrån. Beskriv skillnader-
na mellan bakgrunden 
och förgrunden.

l Städa i bak-
grunden. Se till 
att det inte finns 
saker bakom 
motivet som stör. 
En rörig bak- 
grund gör det 
svårare för den 
som tittar på 
bilden att kon-
centrera sig på 
huvudmotivet. 

l Här står Alma i för-
grunden med höghuset 
Turning Torso i bakgrun-
den. Det skapar en känsla 
av att Alma är större än 
i verkligheten. Dessutom 
fångas motivet upp i en 
spegelbild.
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TIPS!

l MiniBladet producerar 
dagligen nyheter för barn 
i samarbete med tio dags- 
tidningar i Sverige. 

MiniBladets sajter är 
reklamfria och gratis, så att 
alla barn kan ta del av nyhe-

terna, oavsett bakgrund och 
förmåga. På webben finns där-
för nyheterna i olika språkliga 
nivåer.

MiniBladet har även ut-
vecklat en reporterskola, där 
skolbarn utbildas till lokala 

minireportrar i sina hemkom-
muner. Arbetet sker i nära 
samarbete med skolor och bib-
liotek och minireportrarnas 
texter och bilder publiceras på 
MiniBladets sajt och i respek-
tive dagstidning.


