
Fototips 
Det är lätt att ta en bild på en växt! De springer inte ifrån dig, eller hur? Men att  
ta en riktigt bra växtbild kan kräva lite övning. Här får du fyra tips. 
 
1. Från vilket håll och på vilket avstånd ska jag fota? 
Stressa inte när du ska fota. Ta dig tid att titta på växten från olika håll och på olika 
avstånd. Det kan bli väldigt olika bilder av en och samma växt. Ta många olika bilder och 
välj ut de du tycker bäst om.  
 

    
  En och samma växt kan se väldigt annorlunda ut beroende på vilken vinkel du väljer. 
 

    
  Samma träd fotat på olika avstånd. Vilken bild tycker du blev bäst? 
 
2. Blir bilden rörig? 
När man fotar växter på nära håll är det bra om bilden har få detaljer. Många blommor, 
frukter och blad kan göra bilden rörig.  
 

   
  Bilden längst till vänster känns lite rörig. Närbilderna bli mer intressanta 

 

 



3. Det viktiga ljuset 
Bra ljus är viktigt för att få skarpa bilder. Ta bilder från olika håll och jämför hur 
solljuset skiner på växten. Se upp så att du själv inte skuggar växten som du ska fota. Du 
kan också prova att fota på olika delar av dagen. Ljuset är mjukare på morgonen och mot 
kvällen, jämfört med mitt på dagen. Ljuset skiftar också mellan årstiderna.  
 

  
En solig dag på våren En gatlampa lyser upp trädet en höstkväll 

 
 
4. Välja spännande motiv 
Vad ska jag välja att fota? Du har säkert sett många bilder på växter som den på 
vitsippan här under. Men tänk om du skulle ta bilder som ser lite annorlunda ut…  
 

   
Ett vanligt sätt att fota 
blommor på. Det är inget 
fel på det, men det går 
att ta andra typer av 
bilder också. 
 
 

Du kan se växten från ett 
annorlunda håll. Foto 
underifrån gör att man får 
känslan av hur blomman 
sträcker sig mot himlen. 

Gå nära och fota detaljer. 
Genom att bara en del av 
trädstammen syns så tar 
det en stund innan man 
ser vad bilden föreställer.  

Men … det är din bild! 
Självklart kan man tycka olika om vad som är en bra bild. Det allra viktigaste är ju att du 
själv tycker om den och har kul när du fotar! 
 
 
 


