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Fotos i dagtilbud
Tager du billeder af og med børnene i institutionen? Vi kigger i fællesskab på dimser 
(kamera, iPad og SmartPhone) og hvad vi kan bruge dem til – og så skal der naturligvis 
tages en række billeder. Billederne skal bruges, og du lærer at oprette fotoalbum på 
intranettet. Endelig vil vi kigge på muligheder på nettet. 

Indhold
I materialet er der fokus på både det teoretisk/tekniske og den mere praktiske del.
Alle praktiske øvelser er skrevet med orange skrift – så er det nemt at finde frem til!

Få samtykkeerklæring
Husk altid at have fået samtykke fra forældre/værge til brug af billeder på nettet, i 
nyhedsbreve, foldere m.m. 

Hvorfor tage fotos?
Fotos har i mange år spillet en rolle i institutionernes hverdag – fx på plancher, som gaver 
i forskellig udformning, som udgangspunkt for en samtale med børnene, på plancher 
målrettet forældre og børn og i ”Barnets bog” etc.

Med digitaliseringen af billedet er det blevet langt nemmere at tage billeder, og med 
introduktion af intranettet er der også blevet meget kortere fra afsender til modtager – 
deling og offentliggørelse er blevet nemt.

Et billede siger mere end...
Et billede af en legesituation på stuen eller legepladsen vil ofte kunne vise det, der med 
ord ville kræve adskillige linjers tekst. Samtidig er billeder meget dragende – som 
modtager får man en stærk visuel oplevelse af det, der er foregået.

Billeder kan dermed være en udvidelse og en omlægning af fx nyhedsbreve, ugens gang, 
gammeldaws plancher etc.

Dokumentation
Billeder kan indgå i barnets bog, dokumentere pædagogisk praksis i hverdagen eller....
Der er mange muligheder!
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HUSK
Det tager ikke længere tid 

at tage et godt billede!!



Dimser
Mange tager billeder med deres mobile dimser – SmartPhone og tablets. Det bedste 
værktøj må stadig siges at være et rigtigt kamera, men samtidig forbedres teknikken hele 
tiden i bl.a. tablets – og så er der tilgængeligheden, hvor fx telefonen altid er med....!

 Et billede fra telefon/tablet slår altid det billede, man ikke fik taget med sit kamera!

Kamera SmartPhone Ipad/tablet
Fordele 

Generelt bedre billeder

Bedre blitz/ekstern blitz

Hurtigere

Optisk zoom

Ulemper

Ikke altid ved hånden

Omveje ved upload til intra

Fordele

Altid ved hånden

Direkte upload til intra 

Ulemper

Mangler/ringe blitz

Lille skærm v. redigering

Ofte kun digital zoom

Fordele

Altid ved hånden

Direkte upload til intra

Fin skærm til redigering

Visning direkte på tablet

Ulemper

Mangler blitz

Ofte kun digital zoom

Det tekniske
Det kan være en hjælp at kende nogle af de lidt tekniske begreber omkring digital 
fotografering.

Pixels
Mange tror qua reklamerne, at antallet af pixels er ensbetydende med kameraets kvalitet 
– det er dog langt fra tilfældet. Lysfølsomhed, støj i billedet m.m. er også vigtige faktorer.

Pixels er – helt enkelt – det antal ”prikker”, billedet er opbygget af. 
Det kan f.eks. være 2500 x 2000, svarende til 5 mio pixels eller 5 mp!

Hvor mange pixels har dimsernes kamera?

Dims Antal pixels

iPad Air/iPad 4 5 MP

iPad Air 2 8 MP – 3264 x 2448 pixels

IPhone 5 8 MP

Samsung Galaxy 5 16 MP

Spejlrefleks Typisk 18 MP eller højere

Kompaktkamera Typisk 10 MP eller højere
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Hvor mange pixels har man brug for?

Formål Minimum opløsning for godt resultat

Fremkalde 10x15 billede 1,5 MP

Print A4 3 MP

Visning på Full HD TV 2 MP (svarer til skærmopløsning)

iPad Air 2 skærmopløsning 3 MP (svarer til skærmopløsning)

4K TV 8 MP (svarer til skærmopløsning)

Det kan som regel ikke betale sig at arbejde med flere pixels, end mediet kan honorere – 
fx skærmopløsning eller.....

Kan du se forskel??

NB! Billedtjenester på nettet, herunder også intranet, ”presser” ofte billederne, så de fylder
mindre og passer til mediet. Det betyder dog også, at man ikke kan hente billederne i 
original opløsning fra fx intra!
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Autofunktion eller manuelt?
Mange dimser har mulighed for at man manuelt indstiller blænde, iso, lukketid m.m. Det 
korte, kontante råd: Brug auto-funktionen, det fungerer som regel rigtig godt!

De manuelle indstillinger kan bestemt bruges, ikke mindst når man er blevet en mere 
trænet fotograf. Manuelle funktioner er primært kendt fra kameraer, men der findes apps, 
der kan ”trylle” på tablets. 

Vil du arbejde mere med de avancerede muligheder, kan du fx blive meget klogere her:
http://camerasim.com/apps/camera-simulator/ (kun pc, kræver flash).

HDR?
Ipad, SmartPhones og mange kameraer tilbyder HDR – og hvad betyder det så?
HDR står for HighDynamicRange. I praksis tages 3 billeder med forskellig eksponering og 
lægges sammen til et billede. Det kan give bedre resultater i fx ”besværligt” lys m.m.
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Det gode foto
I det følgende beskrives nogle af de ”tricks”, der kan gøre dig til en bedre fotograf og dine 
billeder til små kunstværker :) !

Er det tiden værd?
Det korte svar: Ja! Det tager nemlig ikke længere tid at taget et meget bedre billede! 
Når du er lidt opmærksom på lys, udsnit og motiv, får du simpelthen et bedre resultat.

Øvelse gør mester – også når det gælder fotografering. Heldigvis skal der ikke betales pr. 
knips, så det er bare om at komme i gang!

Gå tæt på og vælg indhold
Zoom er godt – men gode ben er bedre! 
Når du zoomer, øges kravet til lysindfald – der skal simpelthen mere lys
ind i kameraet. Et spejlreflekskamera eller kompaktkamera anvender
optisk zoom – det kan sammenlignes med en kikkert, hvor der rent
optisk sker en forstørrelse af billedet. 
Mange tablets og telefoner bruger i stedet digital zoom, hvor man blot
forstørrer en del af billedet – lidt som en kopimaskine, når man gør en
kopi større end originalen. 

Rådet er:

• Gå i stedet for at zoome

• Undgå digital zoom – du kan altid beskære senere

• Gå generelt tættere på, end du lige havde forestillet dig

Samtidig tages alt for mange billeder, hvor det væsentlige ikke er i front eller fylder meget 
lidt. Fremhæv det vigtige!
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Synsvinkel I

Fuldtotalbillede
- overblik

Totalbillede
- mere fokus på
person og/eller

situationen

Halvtotalbillede
- her er personen

det vigtigste

Halvnærbillede
- næsten portræt og

ikke meget
baggrund

Nærbillede
- 100% fokus på

personen

Supernærbillede
- når detaljen er

vigtigst. Kan være
en ting eller

personens øjne
eller...

Vinkel kan fastsættes, når billedet tages – eller ved senere beskæring!
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Synsvinkel II
Synsvinkel kan være med til at forstærke et billedes budskab – men det skal helst være et 
bevidst valg!
Når man ofte fotograferer bøn, kan man nemt få billeder i fugleperspektiv, hvor man ser 
ned på barnet/børnene – og det er ikke altid den bedste løsning.
Så: Ned i knæ eller helt ned på maven – så er man med, hvor det sker!

Frøperspektiv
- værdsættelse,

underkastelse eller
når noget skal virke
imponerende eller

truende

Normalperspektiv
- samme niveau som

personer/ting på
billedet, en neutral

vinkel

Fugleperspektiv
- overblik, betragteren
har højere status, kan

virke nedladende

© Børn og Skoleforvaltningen|Tønder Kommune│Erik S. Kristensen Side [11] af [28]



The rule of third/det gyldne snit
En enkel kompositionsregel kan gøre dine billeder flottere!

Den enkle regel siger: Placer det vigtige ca. 1/3 fra kanterne – det kan være personer, 
horisonter etc.

Når man beskærer et billede på en iPad, vil
man få hjælp af et ”grid” - og det er faktisk The
Rule Of Third i praksis! Og: Man kan faktisk
indstille iPad'en sådan, at der altid er
hjælpelinjer, også mens kameraet bruges!
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Fokus
På nogle af dimserne – fx iPad – er det nemt at bestemme fokus-punktet. Du klikker 
simpelthen bare på det sted på billedet, hvor fokus skal være.
Det giver nogle muligheder for kreativitet, fx kan forgrunden være utydelig og baggrund 
tydelig.

(C)  Koshy Koshy, https://www.flickr.com/photos/kkoshy

Selfie eller billede med selvudløser
Selfie er blevet et kendt begreb – altså et billede, hvor man fotograferer sig
selv på forholdsvis tæt hold. På tablet er det nemt at bruge kameraet på
fronten – man kan dermed se sig selv og komponere billedet, inden man
knipser.
Det kan give god mening, at ikke kun børnene i daginstitutionen er med på billederne – og
her kan selfie være en metode.

Også muligheden for at tage et timet billede, hvor man med selvudløser kan nå
at komme med på billedet kan give god mening!

Lad børnene tage billeder
Det kan give rigtig spændende billeder at lade børnene tage dem – der vil sikkert være 
mange fejlskud, men man kan få et indblik i deres syn på, hvad der er interessant. Og 
man vil helt sikkert få billeder i børnehøjde :)
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Nu skal der fotograferes - praksis
Praktiske øvelser – både i marken og ved skærmen.
Det kan være en fordel at følges ad et par stykker, så der kan videndeles med det samme 
– og samtidig har man mulighed for at fotografere hinanden som motiver.

Drej din iPad!
En iPad er så viseligt indrettet, at den ”mærker”, hvordan den er roteret. 
Man kan derfor opleve, at man ved upload til intra skal dreje mange af billederne – de 
vender simpelthen på hovedet!

Her er tricket:

Ved tværformat holdes iPad'en, så ”Hjem”-knappen er til højre! 

Ved højformat-billeder kommer man til at dreje billedet i intra – så her er ikke det store fif!

Samme udfordring kan gøre sig gældende ved brug af telefon og kamera.

Walk – don't zoom
Her skal du øve dig i at gå! :)

1. Hvor meget kan du zoome med din ”dims”? Afprøv og tag et par billeder
2. Tag nu en række billeder, hvor du går tæt på motivet – husk at stille skarpt på det, 

der skal være i fokus!

Fokuser
Du skal afprøve muligheden for fokusering tæt på, langt væk etc.

1. Tag billeder, hvor du har fokus på fx en person i forgrunden
2. Tag billeder, hvor du har fokus på fx en person eller bygning langt væk
3. Tag billeder, hvor du har fokus på det centrale
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Lys, modlys, skygge
Lys spiller en stor rolle!

1. Tag billeder, hvor du har modlys (lys forfra)
2. Tag billeder af samme motiv (om muligt), men med lys bagfra/fra siden
3. ….og prøv også lige HDR-funktionen, fx i modlys!!

Erfaring? Hvad gør modlys ved dit billede?

Komposition – the rule of third
1. Prøv at tage 2-3 billeder, hvor du har fokus på the rule of third
2. Prøv at slå ”Net” til – og tag et par billeder mere

Erfaring?

Komposition – vinkler
Dine billeder kan med enkle virkemidler sige mere – blive mere interessante!

1. Tag billeder i frøperspektiv – overdriv gerne!
2. Tag billeder i normalperspektiv
3. Tag billeder i fugleperspektiv – overvej fx brug af bakker, trapper.....

Komposition – nærbillede eller?
Prøv ved selve optagelsen at fokusere på kompositionen.

1. Tag et fuldtotalbillede – og arbejd dig frem mod et supernærbillede
2. Kig billederne igennem – hvilket billede er bedst i relation til dit motiv og budskab?

Den store finale

1. Tag et godt billede med temaet ”Kollega”
Overvej selfie eller selvudløser!
Overvej komposition, dvs. vinkel og udsnit
Overvej beskæring, the rule of third)

(C) James Clear, https://www.flickr.com/photos/james_clear
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Nu skal der efterbehandles!
Man kan med held efterbehandle sine billeder – fra helt simpelt at slette (!) uheldige ”skud”
eller beskære, ændre farver m.m.

Efterbehandling kan ske på pc eller direkte på smartphone/tablet.

I eksemplet kigger vi på mulighederne med iPad.

OBS – original eller kopi
Når du leger med billederne, kan du ikke altid vende tilbage til originalbilledet. Når du fx 
har beskåret og gemt, er dit billede permanent beskåret.
I de fleste tilfælde er det helt ok, blot man er obs på følgerne af redigering!

• På PC kan man nemt lave en kopi af sine billeder og dermed bevare originalerne

• På iPad er det ikke helt så ligetil – man kan fx lave et privat fotoalbum på intranettet
og uploade originalbilleder hertil. Man skal være obs på, at billeder uploadet til intra 
ikke bibeholder original størrelse, men formindskes!!
Man kan dog fortryde de ændringer, man har lavet! (”Tilbagestil”)

Beskæring og rotering
1. Åbn kamerarullen og find dit billede
2. Klik på ”Rediger”
3. Vælg værktøjet til beskæring og rotation

4. Beskær dit billede ved at ”trække” i hjørnerne (bemærk rule of third)
5. Roter dit billede ved at dreje på ”vinkelmåleren”
6. Tilfreds? Klik på ”OK”

Lys, farve og S/H

1. Dine billeder skal være klar på kamerarullen
2. Åbn kamerarulle og find dit billede
3. Klik på ”Rediger”
4. Vælg værktøjet til redigering af lys, farve og s/h

5. Leg med mulighederne!
6. Tilfreds? Klik ”OK”
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Effekter
Du kan tilføje effekter til dit billede og dermed gøre det mere spændende, dramatisk eller...

1. Dine billeder skal være klar på kamerarullen
2. Åbn kamerarulle og find dit billede
3. Klik på ”Rediger”
4. Vælg værktøjet med effekter
5. Prøv de forskellige effekter
6. Tilfreds? Klik ”OK”

Nu skal fotos deles – intranettet
Et billede siger ikke meget, før nogen ser det – og her kommer intranettet ind i billedet.

Fra dims til intranettet generelt
Helt kort beskrevet:

• Kamera → PC (kabel eller kortlæser) → Intranet 
• iPad → Intranet
• SmartPhone → Intranet

Det enkleste er således at gå direkte fra telefon eller iPad til intranettet – det kræver blot 
en internetforbindelse.

At gå via PC kan give ekstra muligheder i relation til efterbehandling.

Fra iPad eller SmartPhone til intranet
I vores intranet går man på intranettet via en browser – altså via internettet. Der er ikke en 
decideret app til formålet. Til gengæld er hjemmesiden optimeret til visning på både 
telefon, tablet og computer.

1. Gå til websiden med dit intranet og log ind
2. Klik på menu-knappen og derefter [Fotoalbum] – [Indsæt foto]
3. Du kan nu tilføje fotos til et eksisterende album eller oprette et nyt album
4. Her fx, hvordan man tilføjer til eksisterende fotoalbum:
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5. Klik nu på [Find foto] – vær opmærksom på, at du kan vælge flere billeder i et hug!

6. Klik [OK] for at uploade billederne
7. Klik på [Færdig] (orange knap], når du er færdig med at sende billeder

Fra PC til intranet
Foregår som udgangspunkt på helt samme måde som fra tablet eller telefon.

Vend og drej i intra
Det kan være nødvendigt at dreje et billede – og det kan man heldigvis ordne.

1. Vælg menupunktet [Fotoalbum] og [Administrer foto]
2. Vælg den fotosamling, du vil redigere
3. Du kan nu dreje billedet
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Beskriv dit billede – og indsæt tags
Hvis man udfylder lidt metadata (som det hedder), kan man efterfølgende nemt finde fotos
med særligt indhold – fx bestemte børn eller voksne.

1. Vælg menupunktet [Fotoalbum] og [Administrer foto]
2. Vælg den fotosamling, du vil redigere

3. Indtast oplysninger/søgeord – og prøv at tagge et billede med personale
4. Prøv nu at gå via [Fotoalbum] – [Se fotoserier] og afprøv søgefunktionen!
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Flere muligheder på PC?
På PC'en er der – også – virkelig gode muligheder for arbejdet med billeder.

Der er naturligvis en ekstra arbejdsgang, idet billederne skal flyttes fra kamera/dims til 
computer – dette kan ske med kabel (usb), kortlæser eller via mail etc.

Software
Der kan anbefales en række programmer – og man kan arbejde både på selve maskinen 
og via nettet.

• På nettet kan pixlr anbefales
• På maskinen kan Paint.net og Photofiltre anbefales

Tjenesterne er enkle at anvende – og kan også de mere avancerede ting!

Manualer til bl.a. Photofiltre kan findes på www.skolekonsulenterne.dk under [It]

Hent programmerne/besøg tjenesten her:

Pixlr
https://pixlr.com/

Photofiltre
http://www.photofiltre-studio.com/pf7-en.htm

Vær installation obs på ikke at installere andre produkter!

Paint.net
http://www.getpaint.net/

Vil du endnu mere?
Vil du lidt mere med dine billeder – særligt i forhold til efterbehandlingen? Så er der en 
række programmer og tjenester til PC, der kan være spændende at kigge på!

Og: De er alle helt gratis!
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Gimp
Dette er gratis-verdens svar på Photoshop – et program, der kan det meste, når det 
kommer til fotoredigering. Ikke verdens mest enkle program at komme i gang med, men 
kan til gengæld alt. Har du ikke mod på den helt store pakke, så kig i stedet på Photofiltre 
eller Paint dot net – eller webtjenesten pixlr.com

Gimp til PC finder du her: http://www.gimp.org/

Xnconvert
Vil du gerne behandle en stor stak billeder i et hug – og samtidig tilføje lidt ”lækkerier”?
Så kan Xnconvert være en god mulighed og tilmed ganske gratis.

Du kan tilføje lys, effekter og meget, meget mere og med et klik tilføje denne ændring til 
alle dine billeder.

Et eksempel på billeder, der har fået en polaroid-effekt, billederne er gulnede og der er 
tilføjet rammeeffekt og tekst – alt sammen i en arbejdsgang.

Programmet finder du her: http://www.xnview.com/en/xnconvert/
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Fotosketcher
Her er programmet, når du gerne vil lave kunstværker og sætte rammer på!
Lav oliemalerier, tegninger.....og med et ret flot resultat!

Programmet finder du her: http://www.fotosketcher.com/

Panorama – Microsoft Ice
Alt efter kamera og iPad-model tilbydes muligheden for panoramabilleder direkte i dimsen 
– men ellers er der naturligvis hjælp at hente!

Tag dine billeder mens du drejer og brug så softwaren til at ”klistre” sammen!

Hent programmet her: http://research.microsoft.com/en-us/um/redmond/projects/ice/
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Flere muligheder med apps?
Der findes et væld af apps, der kan gøre ”noget” ved dine billeder. Rigtig mange af 
funktionerne er indbygget i selve din tablet – fx beskæring, lys og enkelte effekter.

Vil man lidt mere, kan man overveje at have et par apps til formålet. Her er udvalgt nogle 
forskellige, der både er gode og gratis!

Ikon Titel ipad Android Beskrivelse

Autodesk Pixlr X X Billedbehandling, der kan det mest nødvendige 
– og en del mere! Mange effekter og 
muligheder.

Pixlr-o-matic X X Billedbehandling med fokus på at gøre det 
enkelt! 

Adobe 
Photoshop 
Express

X X Adobes bud på en lettilgængelig app til 
redigering af dine billeder.
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HUSK!

Drop zoom 

– gå tættere på!

Fokuser /komponer 
- børnene i front og fokus!

Masser af lys 
– men pas på modlys og skygger!

Tag mange billeder

- det koster ikke extra!

Vær kritisk i udvælgelsen

- hellere 5 gode end 50 dårlige!

Efterbehandling

- lidt men godt!

© Børn og Skoleforvaltningen|Tønder Kommune│Erik S. Kristensen Side [24] af [28]



NOTER



NOTER



NOTER




	Fotos i dagtilbud 5
	Indhold 5

	Få samtykkeerklæring 5
	Hvorfor tage fotos? 5
	Et billede siger mere end... 5
	Dokumentation 5

	Dimser 6
	Det tekniske 6
	Pixels 6
	Autofunktion eller manuelt? 8
	HDR? 8

	Det gode foto 9
	Er det tiden værd? 9
	Gå tæt på og vælg indhold 9
	Synsvinkel I 10
	Synsvinkel II 11
	The rule of third/det gyldne snit 12
	Fokus 13
	Selfie eller billede med selvudløser 13
	Lad børnene tage billeder 13

	Nu skal der fotograferes - praksis 14
	Drej din iPad! 14
	Walk – don't zoom	14
	Fokuser 14
	Lys, modlys, skygge 15
	Komposition – the rule of third 15
	Komposition – vinkler 15
	Komposition – nærbillede eller? 15
	Den store finale 15

	Nu skal der efterbehandles! 16
	OBS – original eller kopi 16
	Beskæring og rotering 16
	Lys, farve og S/H 16
	Effekter 17

	Nu skal fotos deles – intranettet 17
	Fra dims til intranettet generelt 17
	Fra iPad eller SmartPhone til intranet 17
	Fra PC til intranet 18
	Vend og drej i intra 18
	Beskriv dit billede – og indsæt tags 19

	Flere muligheder på PC? 20
	Software 20
	Vil du endnu mere? 20
	Gimp 21
	Xnconvert 21
	Fotosketcher 22
	Panorama – Microsoft Ice 22

	Flere muligheder med apps? 23
	HUSK! 24
	Fotos i dagtilbud
	Indhold

	Få samtykkeerklæring
	Hvorfor tage fotos?
	Et billede siger mere end...
	Dokumentation

	Dimser
	Det tekniske
	Pixels
	Autofunktion eller manuelt?
	HDR?

	Det gode foto
	Er det tiden værd?
	Gå tæt på og vælg indhold
	Synsvinkel I
	Synsvinkel II
	The rule of third/det gyldne snit
	Fokus
	Selfie eller billede med selvudløser
	Lad børnene tage billeder

	Nu skal der fotograferes - praksis
	Drej din iPad!
	Walk – don't zoom
	Fokuser
	Lys, modlys, skygge
	Komposition – the rule of third
	Komposition – vinkler
	Komposition – nærbillede eller?
	Den store finale

	Nu skal der efterbehandles!
	OBS – original eller kopi
	Beskæring og rotering
	Lys, farve og S/H
	Effekter

	Nu skal fotos deles – intranettet
	Fra dims til intranettet generelt
	Fra iPad eller SmartPhone til intranet
	Fra PC til intranet
	Vend og drej i intra
	Beskriv dit billede – og indsæt tags

	Flere muligheder på PC?
	Software
	Vil du endnu mere?
	Gimp
	Xnconvert
	Fotosketcher
	Panorama – Microsoft Ice

	Flere muligheder med apps?
	HUSK!

