
Lärarhandledning
Eleverna ska doku-
mentera sin stad. 
Med läsarbilder och 
bildtexter lyfter de 
fram vad de anser 
vara bäst med just 
deras stad. 

Platser och sevärd-
heter samt verksam-
heter i arbete och på 
fritid är naturligtvis 
givna objekt. Men för 
att komma åt stadens 
själ behövs också fo-
tografier på gemen-
skap och på känslor, 

här blir bildtexterna 
kanske extra viktiga. 

Med en blandning 
av helbilder, när-
bilder och bilder på 
detaljer hoppas vi 
att dina elever ska 
hjälpa oss att, till-
sammans med andra 
klasser, skapa en 
dynamisk fotokaval-
kad som framhäver 
er stads alla sidor.

l Barn använder oftast sina 
fotografiska bilder främst 
i kommunikativt syfte och 
har kanske inte reflekterat 
så mycket över vad det är 
som gör vissa bilder bra och 
andra ointressanta att titta 
på. I elevmaterialet Tips från 
fotografen tar vi upp någ-
ra grundläggande tekniker 
för bättre bilder. Innan dina 
elever tar sig an de bildsatta 

tipsen kan det vara bra att gå 
igenom några fotografiska 
begrepp samt att låta eleverna 
reflektera över vad som kan 
menas med bra, ointressanta 
och dåliga bilder.

Diskutera också vad vi kan 
mena med en bra bild. Det är 
naturligtvis en fråga om tycke 
och smak, men ni kan säkert 
enas om att vi tittar längre på 
bilder som vi tycker är bra och 

som fångar vår uppmärksam-
het. Använd helst motsats-
paret bra – ointressant när ni 
talar om motiv, innehåll och 
budskap. 

Dåliga bilder är sådana 
som har tekniska brister, till 
exempel suddiga och mörka 
bilder.

Vad är bra bilder?

När ni pratar om bilder är det praktiskt att använda de ord 
och begrepp som fotografer och bildarbetare använder. 
Här är några av de vanligaste begreppen:

l Motiv – Fokus, förgrund 
och bakgrund, arrangerad 
eller autentisk bild.

l Bakgrund och förgrund 
– Detaljer bakom och 
framför huvudmotivet 
som fotografen måste ta 
hänsyn till.

l Ljus – Motljus, medljus, 
skugga, siluett, reflex, 
morgon- kvälls- och 
nattljus.

l Kontrast – Skillnaden 
mellan bildens ljusa och 
mörka detaljer.

l Komposition – Färg 
och former. Harmoni och 
obalans.

l Vinkel – Från extrema 
närbilder till landskaps-
bilder.

l Perspektiv – Grod-
perspektiv och fågel-
perspektiv.

l Fokus – Den skarpas-
te delen i bilden. Många 
kameror kan ställas in 
så att huvudmotivet blir 
skarpt och andra delar blir 
suddiga.

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

Liten ordlista



1. Gå närmare
Varför blir bilden, som regel, 
bättre om fotografen går 
närmare huvudmotivet? Vilka 
kan de negativa effekterna bli 
om bilden är tagen på för stort 
avstånd (förlust i detaljer, 
störande objekt)?

2. Varifrån kommer 
ljuset?
Eleverna får själva kommen-
tera ljuset i exempelbilderna 
eller i andra bilder. Stimulera 
dina elever att utnyttja skug-
gor och reflexer. Elevmateri-
alets porträttbild på pojken är 
tagen med en systemkamera. 
Teleobjektivet gör bakgrun-
den suddig, men samtidigt 
blir området för fokus (skär-
pedjupet) mycket mindre. Här 
har fotografen valt att lägga 
fokus på området kring näsan 
och munnen. En av system-
kamerans fördelar är att man 
kan påverka ljus och vinkel 
utan att behöva flytta sig. 

3. Prova olika vinklar
I elevmaterialet ställer vi 
frågan varför det känns som 
att tegelväggen i bild 6 håller 
på att välta över Felicia. Det 
beror på att kameran hållits 
snett. Genom att hålla kame-
ran lite snett kan man få fram 
spännande effekter. Men ofta 
är det viktigt att hålla kame-
ran rakt. I landskapsbilder vill 
man som regel att horisonten 
ska vara rak.

Som ett komplement till 
exempelbilderna kan du låta 
eleverna testa olika vinklar 
och perspektiv i klassrummet.

Övning:
Forma fingrarna till en liten 
ram och håll den som en ka-
mera framför ögonen. Betrak-
ta ett motiv från olika håll och 
avstånd. Motivet kan vara en 
person som sitter på ett bord, 
ett fönster eller något annat 
större objekt. Hur förändras 
motivet när du byter vinkel?

4. Var inte rädd för att 
experimentera
Efter ett fotouppdrag är det 
viktigt att ha med sig ett antal 
bilder som man kan välja 
mellan. Dels för att försäkra 
sig om att få bilder som är bra 
rent tekniskt, men också för 
att kunna välja bilder som är 
mer intressanta och kan fånga 
betraktarens intresse.

Övning:
Låt eleverna fotografera ett 
givet motiv, till exempel 
skolans ingång. Varje elev får 
redovisa hur hen tänkt när 
bilden togs. Diskutera vad det 
är som gör bilderna intres-
santa?

Elevmaterialet ger, i fyra punkter, råd kring vad 
fotografen ska tänka på vid själva fotoögonblicket. 
Låt gärna eleverna först, i par eller i grupp, gå 
igenom materialet. Där analyserar de exempel-
bilderna genom att besvara de öppna frågorna. 
Gör sedan en gemensam sammanfattning.

Tips från fotografen

Enkel bildanalys
1. Vad ser du konkret på 
bilden?
2. Vad känner du när du 
tittar på bilden?
3. Vad är syftet 
med bilden? 

l I första steget skannar elev-
erna av bilden noggrant och 
berättar om innehållet både 
i handling och detalj. 

I steg två försöker de beskri-
va hur bilden fångar dem och 
varför. Därefter funderar de 
över varför fotografen tagit 

bilden och vad hen ville upp-
nå med den.

En bra bild kan fånga sin 
publik genom att: visa något 
vackert, väcka känslor, väcka 
nyfikenhet, berätta något 
intressant. Bilden blir intres-
sant om det händer något 
i den. Om den som tittar på 
bilden lätt kan börja fanti-
sera kring det hen ser blir det 
också intressant. Till exempel: 
Vad har hänt innan bilden 
togs? Vad kan hända sedan? 
En bra bildtext kan också göra 
en bild intressant.

Naturligtvis blir många 
bilder av den sort som skulle 
passa en turistbroschyr, 
vackra bilder och kända 
platser. 

Men vi hoppas också på 
bilder som väcker känslor. 
Fördjupa er därför gärna 
i punkt två i bildanalysen 
ovan. Diskutera med elever-
na vad känslor kan vara, till 
exempel glädje, sorg, förvå-
ning, upprördhet, tacksam-
het, humor, stolthet, ilska, 
beundran och så vidare.

Gör en bildanalys
Studera några bilder och gör följande bildanalys tillsammans 
i klassen. Variera bildvalet; nyheter, sport, semester, reklam, 
familj och så vidare.

Detta tittar 
juryn på
l Hur bild och text 
kopplas till temat.
l Hur väl bildtexten 
kompletterar bilden.
l Hur tävlingsbidra-
get kan väcka intresse 
och nyfikenhet hos 
läsaren.



l Rubrikens funktion är att 
fånga betraktarens uppmärk-
samhet. Den ger en förförstå-
else till val av motiv och till 
bildens innehåll. 

Försök att undvika att rub-
riken blir en etikett. Turning 
Torso är en etikett, Ett skru-
vat hus är en innehållsrubr-
ik. Jänvägsstationen är en 
etikett, Malmö på spåret en 
rubrik som man kan associera 
till.

l En bra bildtext komplette-
rar bilden genom att sätta in 
betraktaren i en kontext som 
illustreras av bilden. 

1.  Beskriv inte det som re-
dan syns konkret på bilden. 
2.  Ibland kan det vara nöd-
vändigt att uppmärksamma 
läsaren på en detalj i bilden.
3. Vilken av frågorna Var? 
När? och Varför? är lämplig 
att besvara i bildtexten? Lä-
saren måste få möjlighet att 
själv leva sig in och fantisera 
kring bilden.

Rubrik och bildtext

l Eftersom det kanske inte 
är möjligt att nå alla önsk-
värda fotomotiv till Min bild 
av Malmö under skoltid kan 
du uppmuntra dina elever 

att ta bilder på sin fritid. Det 
kan ske som en långläxa där 
eleverna senare får träna att: 
beskriva sina bilder, berätta 
om val av motiv och hur de 

genomförde fotograferingen
analysera varandras bilder 
skriva bildtexter och bild-
rubriker bildbehandla i dator.

Temaförslag till läxa
l Vackra saker och mysiga 
platser (från detaljbilder 
till översiktsbilder)
l Djurens stad 
l En ren stad
l Vinter /vår i vår stad

l Människor i rörelse/ 
arbete/fritid
l Att färdas i vår stad
l Stämningsfullt 
l Roliga saker och ställen
l Stadens färger
l Mötesplatser (här möts 
vi i vår stad)

Etik - att tänka på
l Tänk på upphovsrätten så 
att elevernas bidrag inte blir 
en kopia av någon annans 
verk. 
l En etisk regel för fotografier 
säger att man inte får peka ut 
någon som brottsling eller att 
personen gör en dålig eller 
klandervärd handling.

l Förvissa dig om att perso-
ner som är lätta att identifiera 
på bilderna är medvetna om 
att de kan bli publicerade.
l Respektera eventuella 
restriktioner vid fotogra-
fering på privata områden, 
exempelvis i affärer.

Fotografera på fritiden

Länkar
l Etiska regler för press, 
TV och radio: 
https://po.se/pressetik/

l Tio frågor om lag och 
rätt (Svenska Fotografers 
Förbund):
https://www.sfoto.se/juri-
dik/tio-fragor-om-lag-och-
ratt/

l Kränkande fotografe-
ring - så undviker du att 
bli en kriminell fotograf:
https://www.kamerabild.
se/fotoskolor/vi-f-rklarar/
kr-nkande-fotografe-
ring-s-undviker -du-att-bli-
en-kriminell-fotograf

LÄXA!



Ur Läroplan för fritids- 
hemmet 
Syfte:
Undervisningen ska ta till-
vara elevernas nyfikenhet 
och ge dem möjlighet att 
utveckla sitt intresse för och 
sin förmåga att kommunicera 
med olika språkliga uttrycks-
former.
 
Ur Lgr 11 
Kunskapskrav Svenska i slu-
tet av årskurs 3:
Genom att kombinera sina 
texter med bilder kan eleven 
till viss del förstärka och för-
tydliga sina budskap.
 
Svenska, Centralt innehåll 
i årskurs 1-3 samt årskurs 
4-6:
l Läsa och skriva
l Strategier för att skriva 
olika typer av texter med 
anpassning till deras typiska 
uppbyggnad och språkliga 
drag. 
l Skapande av texter där ord 
och bild samspelar.

Årskurs 1-3
l Tala, lyssna och samtala 
l Muntliga presentationer 

och muntligt berättande om 
vardagsnära ämnen för olika 
mottagare. 
l Bilder och andra hjälpmedel 
som kan stödja presentatio-
ner. 

Årskurs 4-6
l Tala, lyssna och samtala 
l Muntliga presentationer och 
muntligt berättande för olika 
mottagare, om ämnen hämta-
de från vardag och skola. 
l Stödord, bilder och digitala 
medier som hjälpmedel för 
att planera och genomföra 
en muntlig presentation. Hur 
gester och kroppsspråk kan 
påverka en presentation.

Bild, Centralt innehåll 
i årskurs 1-3:
Bildframställning:
l Fotografering och överfö-
ring av bilder med hjälp av 
datorprogram.
l Redskap för bildframställ-
ning
l Olika element som bygger 
upp en bild: färg, form, linje, 
yta samt för- och bakgrund.
Bildanalys 
l Informativa bilder, till ex-
empel läroboksbilder och hur 

de är utformade och fungerar.
l Historiska och samtida bil-
der och vad bilderna berättar, 
till exempel dokumentära
bilder från hemorten och 
konstbilder.

Bild, Centralt innehåll 
i årskurs 4-6:
Bildframställning:
l Fotografering och filmande 
samt redigering i datorpro-
gram.
l Redskap för bildframställ-
ning
l Verktyg för teckning, måle-
ri, trycktekniker, tredimen-
sionellt arbete, fotografering, 
filmande och digital bild-
behandling och hur dessa 
benämns.
Bildanalys 
l Reklam- och nyhetsbilder, 
hur de är utformade och för-
medlar budskap. 
l Ord och begrepp för att kun-
na läsa, skriva och samtala 
om bilders utformning och 
budskap.

Koppling till läroplanerna


