
Fotoklubbens månadsträff 22 maj

Dagens tema: Hus & bus

•Trix & tips: Arkitektur, hur kan man få bra bilder på byggnader 

•När vi åkte med Robin till Frankrike

•Aktivitetsgruppen – Jonas berättar vad som är på gång



Hur i all världen ska 

jag få in det stora 

huset i min lilla 

kamera?
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Proffsen säger: att ta en snygg bild kan kräva noggrannhet intill perfektion

Ögat söker

• Raka linjer

• Symmetri

• Vad känns 

viktigt

• Vad är för-

grund resp. 

bakgrund

• Blir bilden 

lugn eller 

hetsig?



Vidvinkel

Avstånd, nära men inte för nära

Stativ

SlutartidBländaröppning

Välja vinkel
(sidled)

Perspektiv
(uppifrån, mitt, 

underifrån)



Bra exempel på att ta bilden vinkelrätt för att undvika konstiga och störande 
proportioner



Olika vinklar på samma 
vackra, franska slott, 
Château du Monbazillac.
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hitta 

mönster

spännande 

detaljer

använda 

ljus och 

skuggor

skapa 

känsla av 

djup
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Hundertwasser-haus



”Stilbrott” 

kan göra 

bilden bra 

mycket 

skojig

Finns en 

riska att 

man inte 

riktigt vet 

vad man 

ska titta 

på



Detalj eller 

långt ifrån?

En liten bit 

eller 

alltihop?

Furillen, 

Gotland



Hur faller 

ljuset?

• uppifrån

• sidoljus

• motljus

• bakifrån

Hjälper det dej 

eller behöver 

du blixt?

Eller ska du 

komma 

tillbaka en 

annan tid på 

dygnet 



Skapa spänning med hjälp av olika former



låt linjerna styra hur bilden ska vinklas, t.ex. 

vrida kameran så du får en diagonal bild



Viktigast är nog varför du ville ta denna bild? 

Vad fångade ditt intresse? 

Har du förmedla det med din bild?



Arkitekturbilder innehåller en massa linjer, former och strukturer
• Att fota arkitektur kan ge en snygg bild men kräver noggrannhet intill perfektion
• Gå nära, men inte för nära. Att kapa tak mm kan förstöra mycket av bilden
• Samtidigt svårt att få med hela byggnaden utan att förlora intressanta detaljer
• Med detaljer kan bilden få mer liv, riskerar att inte blir platt och tråkig
• Går det att få fram något spännande med hjälp av ytan, strukturen i byggnadens 

fasad och hur ljuset faller, skuggor
• Ändra kompositionen och låt linjerna styra hur bilden ska vinklas, t.ex. vrida 

kameran så du får en diagonal bild om det passar
• Ta gärna bilden vinkelrätt för att undvika konstiga och störande proportioner
• Beroende på hur byggnaden ser ut kan det va bättre med stående format
• Vidvinkel är ofta till stor hjälp, stativ för att få en rak bild
• Lite längre slutartider är ju inget stort problem, huset lär står still
• Bländaröppning också mindre viktigt eftersom du ändå står en bit ifrån
• Gå runt, ändra vinkel, testa olika varianter, ta flera bilder
• Tänk på hur byggnaden är belyst, solen rakt framifrån eller från sidan, motljus eller 

skuggor
• I stadsmiljö är det ofta saker som står i vägen, byta vinkel eller photoshopa?
• Och kanske det viktigast varför vill du skapa en bild av denna byggnad? Vad fångade 

ditt intresse? Hur kan du förmedla det med din bild?


