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Fredag kväll: Måla med ljus 

Förberedelser 
Kolla inställningar på din kamera, kanske kan du lagra dina inställningar som en användarinställning, 

som enkelt nås med knapp eller vred. Exempel på inställningar: ISO 100, bländare 11, singelbild, Bulb 

alt Manuellt och lång tid, ev. spegellås, vitbalans för skugga, manuell fokus. Använd vidvinkel, tex 24-

35 mm i fullformat.  

Montera ev. trådutlösare/fjärrutlösare och stativ. Det är inget kul att fumla i mörkret. Träna på var 

knapparna sitter på kameran. 

Vi har tid att rekonogcera platsen i dagsljus: våra motiv, placering av kamera, riktning och hur vi kan 

använda våra lampor, ett "körschema". 

Ta på mörka kläder 
Sotat ansikte på entusiasten. 

Kameran på stativ 
Eventuellt används brusreducering för lång exponeringstid inställd på kameran. 

Brusreduceringsprocessen utförs efter exponeringen och kan ta lika lång tid som själva exponeringen. 

Disciplin på "skjutfältet" 
Viktigt att hålla reda på var våra kameror står, så att vi inte knuffar omkull stativen. 

Rikta lampan/blixten enligt det uppgjorda "körschemat" (jfr slinta med penseln på målarduken eller i 

Photoshop).  

Undvik motiv med egna starka ljuspunkter 
som riskerar att överexponeras. 

Exponering 
Utgångsvärde: ISO 100, Bländare 11, Exponeringstid 0.5-2 min, välj Bulb på kameran och använd 

fjärr- eller trådutlösare med låsning, alternativt Manuell. 

Två typer av motiv 
 Grafitti, dvs måla med små LED-lampor. Direkt ljus mot kameran eller indirekt ljus målat på 

saker, tex konturer. 

 Diffust indirekt ljus med större lampor eller blixtar, sprutmålning. Hela husfasader, 

trädkronor, trädstammar etc. 

Ytmåla med blixt och lampor 
Rikta på motivet och från kamera. Viktigt: undvik att belysa andra "målare"! 
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Efterbearbetning 
Restuschera bort eventuellt lysande felaktiga pixlar i sensorn. 

Googla på "Måla med ljus", se exempelbilder 
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Grafitti - Idéskisser med rörliga lampor 
 

Skiss 1: "Nystan" 

 

 

Skiss 2: "Bläckfisk" 

 

 

Skiss 3: "Tentakler" 
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Skiss 4: "Fontän" 

 

"Upplyst landskap" - Idéskisser med diffus belysning 
 

Skiss 5: "Ormen" 

 

 

Skiss 6: "Upplyst landskap" 

Testa att belysa fasader, trädkronor, trädstammar, staket, stigar etc. 

 

Skiss 7: "Waxholmsbåten lägger till 21.00" 

Fånga båtens rörelse in mot bryggan. Knepig exponering... 
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Lördag fm: Bildspråk och Fototeknik 

Bildspråk 
Bildelement - VAD? 

Komposition - HUR? Hur är bildelementen placerade i förhållande till varandra och inom utsnittet. 

Exempel: 

     

Gestaltlagar 
Flera bildelement kan av betraktaren läsas ihop till ett gemensamt bildelement: 

 Lagen om närhet: näraliggande bildelement grupperas ihop. 

 Lagen om slutenhet: bildelement inramas på något sätt. 

 Lagen om likhet: bildelement som upprepas slås samman. 

Bildexempel: 
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 Uppgift: Ta en bild som tillämpar någon av gestaltlagarna. 

Blickfång  
Rangordnar bildelementen. Exempel på blickfång: skärpa, ljus, kontrast, avvikande färg, starkt 

innehåll. 

Separation 
Teknik att skapa blickfång. Exempelvis genom skärpedjup, friläggning ("separation genom 

fotarbete"), ljussättning och genom efterbehandling. 

 Uppgift: Skapa bilder med blickfång, som använder olika tekniker av separation. 

 

Mångsyntagmatisk 
Göran Segeholm beskrev i Kamera och Bild nr 1/2011 begreppet för många samtidiga skeenden i en 

och samma bild, flera blickfång. En fotograf som är ett bra exempel på detta är Jens-Olof Lasthein, 

som jobbar med en analog kamera som ger en enorm bildvinkel, googla gärna på honom. Det här är 

alltså motsatsen till vad vi normalt sysslar med i fotoklubbar: att renodla och städa i våra bilder för 

att få ett enda blickfång. 
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Belöningar till betraktaren 
En komplicerad bild ger belöningar till betraktaren (man upptäcker mer i bilden efter ett tag). En 

sådan bild vinner då oftast i längden. 

 Uppgift: Kan du skapa en bild som ger belöningar? 

Bildrum och bilddjup 
Bildrummet kan delas in i: Förgrund, mellanplan, bakgrund. 

Bilddjup kan skapas t.ex. med ett stort eller mörkt bildelement i förgrunden eller med oskarp 

bakgrund. 

Bildexempel: 

 

 

Bildorientering 
 

      

 

Bildvinkel 
Perspektiv: Normal-, Grod- och Fågel-. 

Motivpresentation 
Totalbild (inkluderar miljön) - Helbild (objektet dominerar) - Halvbild (t.ex. ansikte och kläder) - 

Närbild (t.e. ansikte) - Extrem närbild (påträngande, kan ge abstraktioner). 
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Fatta tre kreativa beslut 
VAR? - Välj din kameraposition. Hur påverkar det bakgrunden? Motivets framtonig? Förgrund? 

VAD/HUR? - Välj ditt utsnitt. Luta kameran? Kan också beskära i efterbearbetningen. 

NÄR? - Ögonblicket, tajma. 

Kreativt suddiga (partier i)bilder 

 

Slow sync 

Ta en bild med blixt och lång exponeringstid. Redan de gamla mästarna behärskade denna teknik. 
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Lördag fm: Punctum 

Punctum är någonting bildbetraktaren till en början endast omedvetet blir varse om och som blir 

tydligt för henne först något senare. Något känns fel i bilden, ofta bara en detalj, som tar tag i dig, 

kanske irriterar dig, och stannar kvar. Se bildexempel: Varför ligger hatten där? Vems? Vad har hänt? 

Relation till flickan? 

 

...  

 

 Uppgift: Ta en bild med ett punctum. 

Testa hur betraktaren upplever din bild! Punctum kan också vara något personligt, något som 

knyter an till en minnesbild, en personlig upplevelse hos betraktaren. 
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Lördag&söndag:Porträttfotografering 

Handledare är Sven-Erik Johansson, som kommer att ge all vägledning på plats. Du behöver inte ta 

med någon speciell utrustning för porträttfoto. Lämplig brännvidd på objektivet brukar vara 70-100 

mm vid småbildsformat. 

 

 

 

 



Fotoövningar i Finnhamn 

 

Sida 11 av 12 

 

 

Lördag em: Budskap, mirror-windows 

 

Budskap 
 

 Uppgift: Ta samma motiv i två bilder med olika budskap: slutet resp. öppet budskap. 

 Slutet budskap styr betraktaren, jfr en reklambild. 

 Öppet budskap ger utrymme för olika tolkningar hos betraktaren. 

 

Mirror-Windows 
 

 Uppgift: Ta samma motiv i två bilder som fönster resp. spegel, med "din objektiva resp. 

subjektiva kamera".  

 Fönster: Fotografen utgår från innehållet och visar "verkligheten" - Objektiv kamera. 

 Spegel: "Jag fotograferar inte det jag ser utan jag fotograferar det jag känner." - Subjektiv 

kamera. 

 

Testa hur betraktaren upplever dina bilder! 
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Lördag em: Tips och tricks 

Tips och tricks att träna på (hämtade direkt från Göran Segeholms bok "Konsten att ta vinnande 

bilder").  

 Uppgift: Försök att förmedla några av följande känslor: 

 Glädje: blick uppåt, glada färger, runda former, diagonaler, lutande linjer, luft upptill i bild. 

 Nedstämdhet: bortvänt ansikte, blick nedåt, mjukt ljus, horisontella linjer, kamera nedåt, . 

 Dramatik: silhuetter, otydlighet/mörker, motljus, hårt ljus, krafttig vidvinkel, rörelse- och 

skakningsoskärpa, låg ljuskälla, vassa former, diagonaler, luta kameran en aning, många 

riktningar, titta ut ur bilden. 

 Lugn: omättade/lugna färger, mjukt ljus, telezoom, rörelse inåt bildytan, horisontella linjer, 

få detaljer, tredjedelsregeln 

 Styrka: markerade skuggor, låg kamera, lodräta linjer. 

 Klarhet: ljus från många vinklar, den kliniska blixten, maximal skärpa, stativ och 

spegeluppfällning. 

 Mystik: enkel teknik (toy camera), skärpan på bakgrunden, rörelse- och skakningsoskärpa, 

diffusrad avbildning, indirekt avbildning. 

 Värme och kyla: färgkontrast, "fel" vitbalans. 

 Närhet: fyll upp bildytan, vidvinkelobjektiv, stående format. 

 Distans: vidvinkelobjektiv, teleobjektiv, liggande format. 

 Spontanitet: spretigt kroppsspråk, dra in fler människor, fotografera från höften, 

rörelseoskärpa. 

 Kontroll: symmetri och ordning, räta linjer, kalla färger, symmetrisk placering. 

 Harmoni: tredjedelsregeln/gyllene snittet, rörelser inåt bilden, rak kamera, tydligt 

huvudblickfång. 

 Oro: detaljrikedom, många riktningar, svag lutning, nära beskärning. 

Testa hur betraktaren upplever dina bilder! 


