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foto uppgift 1

Fotodagbok med mobilkamera eller enklare kamera.

Här får du träna att ta bilder som har ett sammanhang. 

A) 
Ta minst fem bilder med kameran som beskriver ett skeende, dvs något där man kan följa en 
händelse i flera steg. 

Det kan vara din väg till skolan, när du lagar mat, handlar i en affär, sysslar med en hobby, går 
ut med hunden...

Bilderna ska ha olika UTSNITT

Översiktsbild
Helbild
Halvbild
Närbild 
Extrem närbild

(kanske inte i den ordningen, du får blanda om)

B) 
Montera alla 5 bilder som ett collage i photoshop. Marie kan visa hur. 

Publicera collaget i blogg eller FBgruppen.



foto uppgift 2

” Jag om 20 år”  - porträtt i helfigur

Här tränar du ljussättning och bildredigering.

Arbeta gärna två och två. 

Fundera ut vad du tror, drömmer om eller vill göra om 20 år...

Ta först ett porträtt som du ser ut idag. 
Nästa porträtt får du försöka föreställa din framtida personlighet, yrkesperson eller vad du tror 
att du har för roll. 

Montera före- och efterbilden bredvid varann. 

Publicera i Blogg /FB-grupp



foto uppgift 3

Ta bilder till en låttext eller en dikt, film eller annan text som berör dig. 

Här tränar du en mer poetisk form av fotografi. Att låta känslor och stämning synas. 

Välj en text som du tycker mycket om. Tänk ut och skissa vilka bilder ur texten som du vill il-
lustrera. Det blir lite som ett seriemaggasin. Det kan vara en eller flera bilder. 

Skapa ett collage som förstärker känslan i det du känner.

Publicera i blogg/FB-grupp



foto uppgift 4

Studioporträtt. 

Fotografera vänner eller kurskompisar i 3 olika ljussättningar. 
Minst tre bilder.
Svartvitt och /eller färg. 

Alternativ: Hitta en snygg studiobild och försök imitera allt i bilden. 

Publicera i blogg/FB-grupp



foto uppgift 5

Bilddagbok

Här tränar du att vara konsekvent med ditt fotograferande, att dokumentera det som sker. 
Berätta med bild & text. 

EN BILD OM DAGEN i två veckor eller mer. 
alternativt 
30 day photo challenge. En bild om dagen i 30 dagar enligt temat på pappret. 
(exempel: http://dancingcommas.blogspot.se/2011/05/photo-challenge-day-1.html )

Montera alla bilder i ett collage, med eller utan text. 

Publicera i blogg/FB-grupp





foto uppgift 6

Tidsdokument

Här tränar du konsten att regissera ett porträtt, tala om för modellen hur du vill göra bilden. 

Ta ett enskilt porträtt av någon / några i den äldre generationen, mamma, pappa, morfar, far-
mor moster osv...

Be att få ta bilden i den miljö som de känner sig mest bekväm. Köket? favoritfåtöljen? 
Ta bilden i befintligt ljus, inte blixt. 
Personen mitt i bilden och så man ser omgivningen. 

Publicera i blogg/FB-grupp



foto uppgift 7

Tidsdokument 2

Ta en fin bild av ett föremål som har en särskild historia i din släkt eller i din familj eller för dig 
personligen. 
Berätta även historien bakom varför föremålet är så speciellt. 

Sätt samman text och bild i Photoshop. 

Publicera i blogg/FB-grupp



foto uppgift 8

Objet trouvé

Ta en bild av något du hittat utomhus (en knögglig drickaburk, en papperslapp, en sko osv..) 
som någon annan kastat bort.  Ta in objektet i studion och fotografera fint uppställt. 

Detta kallas Objet trouvé (hittat objekt) 
Teorin härstammar från 1920-talet och Surrealismen som menade att allt är konst om vi pekar 
ut det som konst. 
En bra övning att göra konst av ingenting. Ett hopknycklat papper kan bli konst om det ljus-
sätts rätt och separeras från sin ”naturliga” omgivning.
Publicera i blogg/FB-grupp



foto uppgift 9

Diptyk 1

En diptyk är en bild som består av två oberoende bilder. 
Du tar alltså två bilder, placerar dessa bredvid varandra i ett montage. 
Tanken är att bilderna ”lånar ” betydelse av varandra och gör en tredje bild. 

Regel: helbild + närbild eller miljö + porträtt. 

Vit eller svart ram runt de bägge bilderna. 

Publicera i blogg/FB-grupp



foto uppgift 10

Diptyk 2 - porträtt av en vän

En diptyk är en bild som består av två oberoende bilder. 
Du tar alltså två bilder, placerar dessa bredvid varandra i ett montage. 
Tanken är att bilderna ”lånar ” betydelse av varandra och gör en tredje bild. 

Här ska du göra en diptyk av en vän. Det kan även vara en ”vän” i form av ett husdjur eller ett 
föremål. 

Regel: Porträtt + objekt som symboliserar vännen. Fundera noga på vad som symboliserar din 
vän. 

Publicera i blogg/FB-grupp


