
DJUR OCH NATUR



VARFÖR DETTA TEMA?
Jag hade från början tänkt att ge detta bild projekt temat ”min fritid”.  Jag började planera att 
fota mina kaniner, då de är en stor del av min fritid helt enkelt. Sedan dansar jag också vilket 
från början skulle ”speglas” på någon av bilderna, men i dansalarna på dans och balett kände 
jag inte att miljön var så fin att jag ville ha med det på ett fotografi. Sedan i och med att det är 
vinter just nu var det svårt att få till en fin bild med vinter kläder och klumpiga skor, så istället 
valde jag att byta tema på projektet helt och hållet. 

Personligen gillar jag nämligen mest fina bilder på natur, som blommor, träd, solnedgångar mm, 
men även bilder på djur, som mina kaniner eller om man har tur att få en fin bild på en fjäril till 
exempel. Under sommar tid fotar jag därför en hel del på sådana motiv. Men under vintern 
brukar jag faktiskt inte vara ute och fotografera nästan någon ting över huvud taget. Mest för 
att jag tycker att det är svårare att hitta fina motiv och även för att det är svårare att få ett fint 
ljus den här tiden på året. 

När jag bytte temat till djur och natur var det för att ge mig själv en liten utmaning, just för att 
jag tycker det är svårare att få fina bilder under vintern, men även för att jag tycker mycket om 
att vara utomhus. I och med att detta blev en lite utmaning för mig har det tagit flera veckor att 
färdigställa alla bilder. Att först och främst fota, sedan redigera och allra sist skriva en bra och 
givande text om dem, men ärligt talat är jag glad att jag fått till hyffsat fina bilder till alla 
kategorier utan att behöva använda någon fin bild som jag tog i sommar, och även om alla 
bilder inte är de finaste jag tagit så blev de helt okej och jag tycker ändå att jag klarade min 
egen lilla utmaning ganska bra.



HELBILD



På den här bilden har jag fotat katten 
kurre. Det är inte min familjs katt utan en 
katt som bor längre bort på gatan. Vi har 
bott i vårat hus i ca 12 år nu och han har 
alltid bott här på gatan så nu börjar han ha 
några år på nacken kan man säga.  Han är 
väldigt tjärvänlig och sitter ofta på bron 
och väntar på att man ska komma ut, 
slickas och spinner väldigt mycket (där av 
namnet) men har även blivit superbra 
kompis med våra kaniner.

För någon vecka sedan passade jag på 
att gå ut och fota honom i solen på våran 
gata. Han har ju funnits i hela mitt liv och 
betyder mycket för mig då vi har fått ett 
speciellt band tillsammans men det märks 
att han börjar bli tröttare nu så det kändes 
viktigt att få något fint kort på honom som

minne då han nog snart kommer att gå bort. Jag valde att fota bilden i grodperspektiv av flera 
anledningar. Dels att jag ville få fram att kurre är en ganska stor och ståtlig katt men jag tyckte även att 
det var fint att få med det fina ljuset och röken i bakgrunden. Vad det gäller redigeringen har jag tagit bort 
lycktstolparna som jag tyckte störde bildens bakgrund och den lilla blå pricken i skuggan av kurre. Jag har 
även suddat ut bakgrunden aningen för att jag skulle kunna använda bilden som en helbild men samtidigt 
kunna ha kvar det fina ljuset i bakgrunden. Jag har även förstärkt de blå färgerna lite gran för att få fram 
den kalla känslan i bilden, men jag förstärkte även skuggorna för att framhäva kurre mer.  Jag tog flera 
kort på kurre men valde just detta fotografi då jag tyckte att det var väldigt fint , för att man såg siluetten 
av huvudet när han tittar år sidan och jag tyckte att det framhäver hanns ståtlighet ännu mer.

EFTER FÖRE



HALVBILD



Den här bilden föreställer Vendela, en av mina 
kaniner. Hon är super söt och snäll och slickas när 
hon blir lite extra glad, vilket är lite ovanligt för 
kaniner men väldigt charmigt om du frågar mig. 
Kaniner har ju väldigt mycket spring i benen. Att 
det dessutom är massa snö som man kan gräva 
och rulla sig i är ju ännu roligare, men gör 
situationen för fotografen ännu svårare. På 
denna bilden hade jag ute Vendela löst i snön då 
jag tänkte att det var en fin omgivning för ett bra 
foto, men svårt att få skärpa på bilderna när hon 
rörde på sig konstant. Men tillslut lyckades jag 
fånga hennes uppmärksamhet och ta denna 
bilden dock med dålig omgivning. På 
originalbilden kan man skymta en bit av mina 
täckbyxor, en bit av min lillasyster som bevakade

den andra kaninen och även ett fult tegelhus. Detta störde mig väldigt mycket och jag fick kämpa med 
redigeringen för att få bort de fula bitarna på ett hyffsat snyggt sätt. Jag försökte med att använda den lilla 
biten himmel och himmelens färger för att täcka syrran men det såg inte så bra ut då det var en mulen dag 
och himlen och snön smälte ihop i en grådassig ton. Istället beskärde jag bilden för att Vendela skulle fånga 
uppmärksamheten i bilden bättre och för att få bort delar av himmelen och täckbyxorna. Sedan täckte jag 
bakgrunden med vitt så att det ser ut som om hela Vendela omgavs av snö och suddade även bakgrunden 
för att få Vendela mer i blickfånget. Jag täckte även täckbyxorna med vitt. Den biten var dock svårare att få 
till riktigt snyggt då snön på originalbilden var lite klumpig där, vilket jag ville fortsätta med för att få det att 
se så naturligt ut som möjligt. Bilden är tagen i örnperspektiv för att framhäva att Vendela är liten och för 
att det såg så sött ut när hon tittade upp mot kameran och man ser hennes krage av tjock vinterpäls och 
hennes små tassar. Jag har framhävt de orangea partierna i hennes päls aningen för att få mer värklighets 
troget resultat. 

EFTER FÖRE



En annan redigering som jag har gjort var att jag tog bort en liten del av svansen då jag 
tyckte att den störde lite för att den såg så luddig ut. Jag klonade snön så att jag skulle 
kunna täcka den snyggt och minskade ner den litegrann. Jag tycker att bilden passar som 
en halvbild då man i stort sätt bara ser framsidan av Vendela, och med andra ord bara 
halva kaninen och där av en bra halvbild. Redigeringen blev okej, men  blev inte riktigt 
nöjd med den, men har inte lyckats få till den bättre än så här.



EXTREM 
NÄRBILD



Den här bilden tog jag samma dag  
som jag tog halvbilden, även den 
här på Vendela. Efter jag tagit förra 
bilden och busat runt i snön med 
henne en stund satte vi oss på bron 
och skulle klippa klorna. Då började 
det snöa, sådana där stora flingor 
som sakta faller ner till marken. Vi 
satt inte under tak så flera flingor 
landade i pälsen på Vendela. Jag 
tyckte att det var lite gulligt så jag 
tog en bild av det. Till en början 
tänkte jag inte använda denna 
bilden, men då min andra extrema 
närbild inte hade riktigt så bra 
skärpa som jag önskat bestämde jag

mig för att testa att zooma in på bilden och se hur skärpan blev. Jag hade tur och
såg att skärpan inte alls blev så pjåkig, så jag bestämde mig för att använda denna. Jag personligen 
tycker att det är snyggt hur man tydligt ser varje hårstrå, men det är kanske lite svårt att förstå att det 
är det man ser på bilden, vilket även är det som gör att den går att använda som extrem närbild enligt 
mig tillsammans med att man ser alla detaljer på snöflingorna. Redigeringarna som har gjort på denna 
bilden är att jag zoomat in ganska mycket och sedan beskärt den så att bara de finaste snö flingorna 
kom med i bilden.  Jag har även förstärkt skuggorna i bilden för att pälsen skulle bli lite mörkare  så att 
snöflingorna skulle  framhävas, men även förstärkt det vita så att snöflingorna skulle poppa ännu mera.  
Jag använde även ett verktyg för att snöflingorna skulle få mera skärpa.  

EFTER FÖRE



EXTREM 
NÄRBILD



Den här bilden har jag tagit i Malå. 
Under sportlovet åkte vi slalom där och 
när vi skulle åta lunch satte vi oss i en 
vind koja uppe i backen. Eftersom kojan 
är vänd så att det oftast inte ska blåsa 
in i den fanns det längst in lite bar 
mark, och där växte den här lilla lingon 
plantan. Jag tyckte att ljuset som lyste 
på den var väldigt fint så jag bestämde 
mig för att fota den. Jag fotade den 
ganska nära och i örnperspektiv 
uppifrån för att jag skulle kunna 
använda bilden som extrem närbild. Jag 
testade den på Ally och hon förstod 
inte vad bilden föreställde, jag tror att 
även jag skulle

haft lite svårt att förstå vad bilden föreställde om det inte var jag som hade tagit den. I och 
med att jag tog den uppifrån ser den lite ut som en blomma av något slag. Därför tycker 
jag den klassas som en extrem närbild. Vad det gäller redigeringar har jag inte gjort så 
mycket. Jag tyckte att ljuset redan var fint och bakgrunden var tillräckligt bra suddad, för 
att plantan skulle vara det som fångar uppmärksamheten. Det jag har gjort är att jag 
förstärkte skuggorna något. Och även ljudade upp blänket i bladen. Jag förstärkte även det 
gröna och de röda färgerna lite granna.

EFTER FÖRE



NÄRBILD



EFTER FÖRE

Den här bilden tog jag samma 
dag och just efter jag tagit en 
av de extrema närbilderna, 
den jag tog i Malå. Jag gillar 
färgerna på  denna bilden och 
tycker att det är väldigt 
vackert med bilder på 
blommor av olika slag. Dock 
kände jag att jag ville förstärka 
de röda färgerna lite granna. 
Så jag har både förstärkt de 
röda färgerna i bilden vilket 
man kan se både på 
blommorna men även lite i 
bakgrunden på träet. Jag 
förstärkte även de gröna 
partierna vilket också gjorde

en stor skillnad för slut resultatet. Något annat som jag också gjort vad det gäller 
redigeringen av bilden är att jag beskärt den lite granna för att fokusen ska ligga på 
ljungen, vilket även förstärks av att jag valde att fota bilden i center perspektiv. Jag tycker 
att den här bilden passar som en närbild. Eftersom man ser mycket av detaljerna på 
blommorna och på stjälken och bladen, men även eftersom bakgrunden ”naturligt” var 
suddig och inte i fokus. 



NÄRBILD



Den här bilden tog jag en solig 
dag. Den är faktiskt tagen på en 
liten gran som vi har i en kruka 
på våran bro. Jag tyckte att det 
var väldigt fint när solen lyste 
på granen och man såg hur 
snön glittrade, jag gillar allmänt 
bilder som är tagna på 
blommor/ växter. Som jag 
nämnde tidigare var det en 
väldigt solig och fin dag, men 
dock tycker jag inte att det 
framkom så tydligt på 
fotografiet. Där av har jag 
förstärkt det gröna och försökt 
välja en ljusare grön färg när jag 
redigerade. Allt för att jag ville

få fram att det var en solig dag. Jag förstärkte även det vita för att göra snön ljusare och se 
giltigare ut och jag har även ljusast upp himmelen för att få det att se soligare ut som sagt. 
Jag har även beskärt bort en liten, liten del längst mer på bilden för att få grenen med lite 
snö på att vara fokusen i bilden, det man ska dras till (dock är skillnaden marginal). Jag 
tycker att denna bilden passar bra som närbild då man tydligt kan se detaljerna, varje barr 
men även en del av de enskilda snöflingorna på visa ställen i snön på bilden.

EFTER FÖRE



MILJÖ 
BILD



EFTER FÖRE

Den här bilden är den tredje och sista 
bilden jag tänkt använda från de bilder 
som jag tog den dagen vi var och åkte 
slalom i Malå under sport lovet. Den här 
bilden tog jag riktad mot solen och tog 
även med en bit av skidbacken, då jag 
tyckte att det var en cool effekt eftersom 
backen ar lite uppåkt mot eftermiddagen.  
Jag gillar som sagt delen där slalombacken 
syns, även ljuset och de snöklädda 
skogen. Men något som jag däremot inte 
gillade lika mycket var de luftburna 
elsladdarna som kom från lyften som 
fanns bakom mig. Jag störde mig mycket 
på dem så jag bestämde mig

För att redigera bort dem. Det var lite små svårt eftersom det var väldigt coola och lite annorlunda moln 
på himmelen den här dagen, som skiftade ganska mycket i färg upptäcker man när man kom nära, vilket 
gjorde att det, trots att det var tunna tog ett tag att redigera bort dem. Men i slut endan blev jag väldigt 
nöjd men den redigeringen och tycker inte att man någon stans kunde se att elkablarna funnits där 
tidigare. Något annat som jag gjort med redigeringen är att jag förstärkt de blå i bilden lite granna men 
även förstärkt de ljusa partierna för att få ljuset att se lite varmare ut och för att man då tydligare skulle se 
att det var en solig dag jag tog bilden. Jag tycker att den här bilden passar bra som en miljöbild eftersom 
man ser ganska mycket av omgivningen och tack vare slalom backen i nederkanten och eftersom backen 
var lite uppåkt tycker jag att man tydligt kan se att bilden är tagen just i en slalombacken.



MILJÖ BILD



Den här bilden har jag tagit på lektionstid vid 
skolans skridskobana. Den här dagen var väldigt 
solig och fin och jag tyckte att det var väldigt fint 
när solen lyste genom den lilla skogsdungen 
bortanför skridskobanan. När jag skulle ta bilden 
väntade 8g på att deras idrottslektion skulle börja. 
De åkte fram och tillbaka. Men när de stannade 
upp lite passade jag på att fota. Jag fick flera bilder 
på bara solen och den lila dungen men ett foto var 
Anton med på. Jag tyckte att det blev väldigt fint 
när man ser honom i mitten och när han 
omfamnas av solens ljus i bakgrunden. Man kan 
säga att jag hade tur. Jag fick ett väldigt fint foto 
utan att jag hade räknat med det. Redigerinar som 
jag har gjort på denna bilden är att jag har 
förstärkt skuggorna. Det gjorde jag gör att jag ville 
att Anton skulle träda fram tydligare men även att 
träden i bakgrunden skulle det. Men då förstärkte 
jag även de ljusa partierna å att man tydligare 
skulle se det fina ljuset i bilden. När jag var färdig 
med det började jag titta närmare på små detaljer

Då började jag störa mig på lyckstolpen som smälter in lite i skogen. Då jag klonade himmelens färg för 
att täcka lampan i överkanten av bilden, sedan klonade jag även trädens färg för att själva stolpen skulle 
smälta in i skogen, så att det skulle se ut som att den var ett av de andra träden tunt omkring. Jag täckte 
även loggan på Antons hjälm då jag störde mig även på den. På denna bilden ser man inte jätte mycket av 
miljön runt omkring av Anton. Men då det ändå är ganska mycket miljö runt omkring och då fokusen på 
omgivningen även var bra tyckte jag att den passade bra som en miljöbild i alla fall

EFTER

FÖRE



MOTGÅNGAR JAG MÖTT
Ärligt talat tycker jag att arbetsområdet i stort gått hyfsat smärtfritt förutom  vid 
några bilder där redigeringen blev lite krånglig. Bland annat tycker jag att det var 
svårt med redigeringen på min halvbild. Precis som jag nämnde i texten vid den 
bilden var det många saker som jag störde mig på i bakgrunden. Jag tycker att det 
var svårt att få till hörnet på den bilden där mina täckbyxor syntes på 
originalbilden eftersom snön var lite klumpig just där, vilket jag ville fortsätta med 
för att få det att se så naturligt ut som möjlig. Men det var även svårt att få till 
bakgrunden på den bilden eftersom jag inte kunde utnyttja himlens färg utan fick 
i stället täcka allt med vitt så att det såg ut som Vendela omgavs av snön. Det var 
även svårt att få till en fin bild för att Vendela aldrig ville vara stilla.

Jag tycker även att det i min 
miljö bild från slalom baken 
var lite svårt att ta bort de 
luftburna elkablarna från 
lyften som syntes i bilden 
efterson det var lite coola 
och annorlunda moln 
bakom, men det var tur att 
de sladdarna var tunna och i 
slutändan tycker inte jag att 
man kunde ana att de 
tidigare funnits där.

Även bilden med 
snöflingorna i pälsen var 
lite svår att få till eftersom 
jag var tvungen att zooma 
in mycket men även 
framhäva snöflingorna så 
man tydligare skulle se 
mönstret i dem, vilket var 
det svåraste för att om du 
framhävde för mycket pix 
lade det sig och höll på



VAD JAG LÄRT MIG UNDER 
ARBETETOMRÅDET

Jag tyckte tidigare att det var svårt att hitta fina motiv vintertid, så jag skulle 
absolut säga att det är något som jag lärt mig, att det finns fina motiv under 
vintern och även hur man ska gå till väga för att hitta dem. 

Något annat som jag lärt mig under detta arbetsområdet är hur man kan variera 
ett fotografi. Tidigare har jag oftast haft center perspektiv på mina bilder, men nu 
har jag lärt mig att fota i olika vinklar och även testa flera olika på samma motiv 
för att se vilket som blir finast med ljus mm. Jag har även lärt mig att använda 
rutnätet som jag tidigare inte ens viste fanns i våra mobiltelefoner.

Jag har även fått lära mig hur man använder detta redigerings program som jag 
värkligen gillade! Jag tror att jag kommer utnyttja det senare också om man vill 
beskära en bild, förstärka färger eller ta bort något som stör i bilden. I och med att 
några bilder krånglade lite extra under redigeringen har jag fått öva lite extra och 
blivit riktigt duktig på att använda det här verktyget.



MIN FAVORIT BILD
Jag har valt en av mina extrema närbilder som min favorit 
bild. Jag gillar värkligen hur ljuset blev på bilden och även 
skuggorna. Bilden är tagen i örnperspektiv, för att det då 
skulle se ut lite som en blomma, och jag gillar även de 
gröna och brunröda färgerna tillsammans. De är ju 
komplementfärger vilket gör att de framhävs bra och 
passar ihop.

Som jag har nämnt tidigare vid flera av de andra bilderna 
så gillar jag natur motiv på bilder vilket är en till orsak till 
att jag gillar den här bilden, men jag gillar den även 
eftersom jag tycker att jag fick visa vad jag kan typ på 
denna bilden. Som jag sagt fotar jag mycket på somrarna 
och att detta då skulle bli en utmaning eftersom jag inte 
fotar lika mycket under vintrarna. Men trots att det var 
vinter fick jag till bilden, kanske för att det var bar mark i 
vindkojan så motivet var givet, och för att det var en solig 
dag så ljuset kom gratis. Men jag blev även nöjd med den 
eftersom det inte var något som störde i bilen och 
efterson bakgrunden ”naturligt” blev tillräckligt suddig.


