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Fotografisk bild 

 Läs detta kompendium! 

 Ta med USB-minne eller liknande för lagring av dina bilder 

 Ta med en idé: Fundera ut vad du vill göra 

Uppdrag! 

Bildreportage (enskilt) 

Gör ett bildreportage om exempelvis ”att vara elev på St Eriks gymnasium” 

4-5 bilder – en miljöbild, två detaljbilder, två händelsebilder i hel-/halvbild 

Manual (i grupp) 

Konstruera en instruktionsbok om kamerans funktioner som ni och era klasskamrater 

kan ha nytta av. Utgå ifrån detta kompendium. Är det något som saknas eller är 

överflödigt? Ett område per gruppmedlem. 

Bildberättelse (enskilt) 

Gör en berättelse som följer en traditionell dramatisk kurva (etableringsbild, 

presentation av konflikt, upplösning) 3-5 bilder 

Egen idé 

Hur vill du undersöka bildberättande? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Material som finns i skolan 

5st digitala manuella systemkameror 

3st digitala kompaktkameror 

Tidsram 

Vecka 10-12 arbetar du med ett eller flera uppdrag. 

Det är ett kort och intensivt projekt så kom förberedd i tanken så all lektionstid kan gå 

åt fotografering. 

Redovisning v 13 

Dokumentet finns att ladda ned digitalbildsal.weebly.com/aktuellt.html 
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Fotografisk bild 

Att se ljuset 

Fotografisk bild handlar om att se 

ljuset. I bilden skapar ljuset 

ytorna och på så sätt bildas en 

tvådimensionell representation av 

verkligheten, som fortfarande kan 

upplevas tredimensionell. Det 

handlar också om att göra många 

bildtekniska val som får 

betydelse för vad bilden berättar, 

t ex bildutsnittet eller 

skärpedjupet. 

* Vad gör en bild intressant att se 

på? 

* Vilka bilder fastnar du för? 

* Vad vill du ta för bilder? 

* Hur berättar bilder? 

Bildutsnitt 

Bildutsnitten är beskrivna utifrån mänskliga mått. 

Helbild Halvbild Halvnärbild 

 

 Närbild Extrem närbild 
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Miljöbild 

 Landskap Exteriör Interiör 

 

Detaljbild (Som närbild eller extrem närbild) 

 

Perspektiv – kameravinklar och värdeperspektiv 

Fågelperspektiv – som fågeln i skyn ser vi ned på något/någon 

 

Neutralperspektiv – i jämnhöjd med våra ögon, vi ser det som om vi var på samma nivå 
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Grodperspektiv – som en groda ser vi upp mot något/någon 

 

Exponering och slutartid 

Den tid bildsensorn utsätts för ljus eller den tid kameran får möjlighet att släppa in ljus. 

Lång slutartid 

 

Kort slutartid 
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Motljus – för stor bländaröppning och lång tid  mindre bländaröppning och kortare tid 

 

Motljus – stor bländaröppning(kort skärpedjup), tiden förkortas  
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Medljus – starka klara färger och skuggor 

 

Överexponering – ljusa partier blir utfrätta (vita/osynliga); för lång tid  kortare tid
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Underexponering – en underexponerad bild blir mörk; Bländare 5-5.6, för kort tid  längre tid 

 

Skärpedjup och bländare 

Långt skärpedjup – högt bländartal – liten bländaröppning = lite ljus kommer in i kameran, skärpa i 

hela bilden 
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Kort skärpedjup – lågt bländartal – stor bländaröppning = mycket ljus kommer in i kameran, bara 

skärpa just där fokus är inställt (väskan) medan det andra som är närmre eller längre bort blir oskarpt 

(bil, gräs, hus och det som ligger framför väskan) 
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Rörelse 

Rörelseoskärpa – så lång slutartid att du inte kan hålla kameran still  stativ behövs om bilden ska 

bli skarp

 

Frysa en rörelse – kort slutartid 
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Kort slutartid = frusen rörelse Lång slutartid = suddig rörelse  
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Följa en rörelse – omgivningen blir suddig 

 

Fokus på omgivning – det som rör sig blir suddigt 

 

  



Medieproduktion VT 12  12 

 
 

Vidvinkelobjektiv och teleobjektiv 

Miljöbild tagen från samma position 

Vidvinkel Tele 
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Kameran 
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Lycka till! 

/Tess Emma 


