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Varför jag valde verkstan som  tema?

Den stora anledningen till att jag valde detta tema är att jag är älskar 

att vara i min verkstad. Att bygga och tänka, vara kreativ och uppfinna 

är bland det bästa som finns. Så jag tänkte. Varför inte ta möjligheten 

att ta bilder på det jag gillar. Så jag gick ner i verkstan och tittade mig 

omkring. Det fanns massor av saker att ta kort på och ljuset gick att 

reglera. Det fanns taklampor, ficklampor och skrivbordslampor. Jag 

började genast att fota. Verktyg efter verktyg och det tog aldrig slut. 

Jag insåg att detta var det ultimata temat. Jag var tidigare tveksam 

eftersom jag blev tvungen att jobba hemma. Men jag insåg att det 

faktiskt var roligare än väntat att fota. Och vad hade jag annars för 

bättre ide. Ja ingen. Haha. Verkstan fick det bli! 



Miljöbilden
Miljöbilden. Den svåraste av de alla. Det 

enda sättet att få en miljöbild av temat 

verkstan var att ställa mig vid ingången 

så att man får med hela verkstasmiljön. 

Enkelt tänkte jag. Men med det ljusa 

rummet blev bilden kaos. Det blev för 

mycket att ta in. Så jag släckte rummet 

och tog ännu ett kort. Bilden fick mer 

djup och det blev lugnare för ögat men 

det saknades något annat. 
Jag tänkte på vad jag lärt mig på bildlektionerna och kom på det här med olika 

perspektiv. Så jag la mig ner på golvet och tog ett kort. Ett perfekt motiv för 

grodperspektiv tänkte jag. Grodperspektivet gjorde att rummet kändes större och 

mäktigare. Förut kändes rummet trångt och ganska tråkigt. Bilden blev nu mycket mer 

intressant. Dessutom ser man tydligare ljuset från lampan som lyser upp den 

fullproppade verktygstavlan. Det hade man inte sätt lika mycket i något annat perspektiv.



Helbilden
Helbilden fick bli på mitt favoritredskap i 

verkstan, ett städ. Ett redskap som i 

vanliga fall inte används så mycket 

eftersom jag mest bygger i trä. Men 

städet var perfekt för en helbild 

eftersom HELA redskapet är i så bra 

skick. De andra verktygen är rätt 

skadade och hela verktygen är inte så 

snygga. Sen var ju ett kort på den en 

bra anledning till att använda den.

Jag valde att ta denna bild i grodperspektiv, nära centralperspektiv. Jag valde 

framförallt att ta den i lite grodperspektiv för att få den att verka större. I själva verket 

är städet ganska litet men grodperspektivet gjorde den större. Jag valde dock att vara 

nära centralperspektiv för att få med hela städet och framförallt texten. I mera 

grodperspektiv hade texten blivit mindre tydlig vilket jag inte ville eftersom jag tycker 

den är snygg och gör bilden mer intressant.



Halvbilden
Halvbilden är tagen på den största yxan 

jag kunde hitta i verkstan. Jag valde att 

ta en halvbild på yxan för att jag bara 

ville ha med själva yxbladet. Skaftet till 

yxan tycker jag är fult och dessutom är 

inte skaftet det första man tittar på när 

man ser en yxa. Bladet är det viktiga! 

Skaftet var fult eftersom det hade en 

stor skada längst ut som jag inte ville 

skulle synas

Jag valde att ta bilden i centralperspektiv för att få med så mycket som möjligt av 

bladet och hugget på vedklappen. Jag hade kanske fått med hela bladet i ett 

fågelperspektiv men då hade det sett konstigt ut med ett hugg genom en vedklabb. 

Med ett fågelperspektiv hade det också varit svårt och dessutom hade det varit 

svårt att gömma det fula, skadade skaftet.



Närbilden
Närbilden är tagen på ett måttband. Jag 

valde att fota måttbandet som en 

närbild på grund av främst en  

anledning. Det är att jag bara ville ha 

med början på måttbandet eftersom det 

var den snyggaste delen av måttbandet. 

Mycket tack vare de tre knopparna. 

Klumpen längst bort på bilden tycker jag 

inte är så fin så varför inte göra den 

suddig. Jag valde också att fota 
I Centralperspektiv med början av måttbandet längst fram och med bakdelen som 

bakgrund för att jag tycker det gav bilden ett  härligt djup. Om man tar bilden i 

fågelperspektiv eller grodperspektiv skulle man förmodligen inte få samma effekt.



Extrema närbilden

Extrema närbilden blev den mest pyssliga 

bilden och är dessutom en av mina 

favoriter. Bilden är tagen ur ett elektroniskt 

mikroskop och motivet är ett sandpapper. 

Jag valde just sandpapper för att det för 

det första var de det minsta, intressantaste 

jag kunde hitta i verkstan. Jag syftar alltså 

på stenarna. 
Den andra anledningen till att jag valde att ta en extrem närbild på ett sandpapper var för att 

jag undrade om röda sandpapper är målade röda eller om det är stenarna som är röda. 

Svaret verkar vara att stenarna är röda, men att det även finns andra färger på stenarna. 

Den tredje anledningen till att jag valde att ta en extrem närbild på sandpapper är något som 

kan verka som en efterhandskonstruktion, vilket det är. Nämligen att sandpapper inte ser ut 

som sandpapper på nära håll. Utan mer som salami eller mögel. Att inte vara helt säker på 

vad bilden föreställer tycker jag blir väldigt intressant och man gillar den då ännu mer för att 

man måste tänka. Bilden är tagen ur ett fågelperspektiv för att det är enda sättet att få en 

bild på sandpapper genom mitt mikroskop.  



Innan jag redigerade denna bild var den som du ser, inte så färgrik. Tanken var inte 

att bilden skulle ha så jättemycket färg, men verktygstavlan blev så himla tråkig. Så 

jag började pyssla med de olika redigeringsfunktionerna på min mobil. Jag drog upp 

kontrasten lite grann, drog upp mättnaden i färgerna och så blev bilden hyffsat bra. 

Mer redigering tyckte jag inte behövdes.



Den första redigeringen på denna bild gjorde jag redan i mobilen. Jag ville på något sätt 

göra satt de vita sträcken och den ljusa fläcken som syns på vänster sida om städet, 

inte skulle synas. Detta gick enkelt att fixa genom att dra ner ljusstyrkan på bilden. Det 

andra jag gjorde var att justera kontrast och mättnad i bilden tills jag tyckte det såg 

bra ut. Sedan exporterade jag bilderna till min dator och öppnade bilden i Photofilter. 

Där ville jag försöka få bort det där metallrätblocket som syns längst uppe till höger. 

Det lättaste och snabbaste sättet att få bort den var att måla över den med en svart 

pensel. Eftersom bakrunden redan är svart syns det inga spår av någon pensel. 



Och nu till den lite mer komplicerade redigeringen. Men innan det så börjar vi med mobilredigeringen. Bilden 

var extremt ljus och därför tyckte jag att dra ner ljusstyrkan verkade som en bra ide. Sedan var det inte så 

mycket mer att göra. Bara att få den att se lite varmare ut, vilket jag gjorde genom att få mer mättnad i 

bilden. Sedan var det bara den jobbiga, men nödvändiga redigeringen i Photofilter kvar. Som du ser var det 

en lapp på skaftet och konstiga gropar i bladet. Detta var inte så fint så jag behövde på något sätt täcka 

över det. Bladgroparna täckte jag över genom att skära ut en bit ur bladet ovanför och sedan klistra in det 

uppe på det skadade. Steg två var att använda smudge tool för att smeta ut de vassa kanterna där jag 

klistrat in bilden. Detta var något jag ångrade när jag sett en av genomgångarna på bildlektionerna där jag 

fick se kloningsverktyget. Detta hade förmodligen varit bättre att använda, men det blev ju inte hemskt 

dåligt. Däremot för att ta bort lappen tror jag min teknik med utskärning och smudge tool var bättre. Med 

kloningsverktyget tror jag att det hade varit svårt att få ränderna att gå rakt.



Denna bild är inte redigerad så mycket. Det enda jag gjorde var att pyssla med de 

ganska få redigeringsfunktionerna som fanns i min mobil. Jag ökade kontrasten i bilden 

lite gran och ökade mättnaden ganska mycket. Detta gav bilden fylligare och  klarare 

färger. Tyckte inte det behövdes någon vidare redigering i Photofilter, så jag sket i det.



Denna bild tycker jag mest förtjänade en redigering. Den var visserligen ganska fin innan… eller nää, 

egentligen inte. Den har faktiskt fantastiskt tråkiga färger och den suddiga svartaktiga bakrunden får mig 

att vilja spy. Men jag såg en då potential i bilden. Så det första jag gjorde var att öka mättnad och kontrast i 

bilden. Sedan exporterade jag bilden till datorn och vidare till Photofilter. Där valde jag att först ta fram det 

röda i bilden. Sandpapperet var ju trots allt rött. Sedan ville jag att det utanför papperet skulle vara svart. 

Som du möjligtvis förstår var det min tanke redan när jag tog kortet. Det som var ett försök att bli en svart 

bakgrund, var ett papper som jag målade svart med hjälpa av en tuschpenna. Som du ser blev det inte så 

svart. Så jag fick lösa detta problem genom att använda en svart pensel i Photofilter. Sedan några pyssliga 

minuter senare hade jag lyckats fylla i allt det svarta och bilden blev betydligt mycket bättre.



Min favoritbild

Denna bild är helt klart den jag är mest nöjd med. Jag tycker att 

det blev den bästa, framförallt för att man inte ser vad det är. 

Som jag tidigare berättade gör det att man måste tänka, vilket 

gör den mer intressant. Sedan tycker jag också om 

reflektionerna på stenarna som får det att blänka. Något jag 

också tycker om är de vita stråna vid sandpappershorisonten 

som liknar hår från något organsikt.



Vad jag har lärt mig under området!

Jag har blivit bättre på att redigera: Framförallt har jag lärt mig använda 

redigeringsprogramet Photofilter. Jag har blivit bättre på använda verktyg 

som smudge tool och lassot. Jag har också blivit bättre på att förstärka 

eller försvaga färgerna i en bild.

Jag har lärt mig om olika perspektiv: Det vill säga grodperspektiv, 

centralperspektiv och fågelperspektiv. Grodperspektiv som till exempel kan 

få ett motiv att bli större och mäktigare. Fågelperspektiv som får motivet att 

verka mindre mäktigt och ibland mindre. Centralperspektiv som kan 

användas om man vill att motivet ska vara mer som i  ”verkligheten”. Alltså 

som vi ofta ser sakerna med våra egna ögon.

Jag har lärt mig mer om tredjedelsregeln: Jag har kanske inte använt 

mig av det, möjligtvis på texten på städet, men jag har lärt mig vad det är. 

Alltså. När man delar upp en bild i sex bitar genom att dra två lodräta och 

två vågräta linjer. Motivet ska sedan helst vara på något av de fyra ställena 

där linjerna korsas. Ibland funkar även att lägga motivet på en linje till 

exempel en horisont på någon av de vågräta linjerna.


