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Billedkritik 
Generel vejledning til billedkritik og tre måder at gennemføre den på. 

Det gode billede 
Der er mange meninger om, hvad det gode billede er. 

Først og fremmest skal billedet tale til følelserne, det skal: 

Fange Billedet skal fange opmærksomheden 

Fængsle Billedet skal fastholde beskuerens interesse, lang udløbstid 

Fornøje Billedet skal fornøje, forstyrre, berøre, berige, påvirke beskueren 

Endelig skal billedet opfylde krav til tekniske kvaliteter til f.eks. skarphed, valg af dybdeskarphed, far-
ver, kontrast m.v., især vurderet ud fra, om valg og gennemførelse af tekniske forhold er i harmoni 
med billedet og dets ide. 

Tre måder at gennemføre billedkritik på 
1. Billedkritik af enkelte billeder med fremlægning og vurdering i plenum. 

Generelt om billedkritik 
Kan gennemføres ved at fotograferne på forhånd fremsender billeder til en eller to udvalgte 
kritikere, hvorefter disse forbereder sig og fremlægger kritikken i plenum på en klubaften, 
eller at fotograferne medbringer billeder på en klubaften, så kritikken fremlægges uden for-
beredelse direkte fra skærmen i klublokalet. 
Billedkritikken gennemføres som beskrevet under pkt. 1 nedenfor om generel billedkritik. 

2. Billed-feedback i grupper. 
Billederne gennemgås i små grupper, jf. beskrivelse af processen under pkt. 2 nedenfor. 
Selve billedkritikken følger vejledningen i pkt. 1. 

3. Portfolio gennemgang, jf. pkt. 3 nedenfor. 

Vejledningen i billedkritik er desuden udarbejdet skemaform, så kritiker kan gøre notater om det en-
kelte billede, og som evt. kan udleveres til fotografen. Vil nok være sjældent brugt. 
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1 Vejledning om billedkritik af det enkelte billede 

1.1 Generelt om billedkritik 

Billedkritik handler om at hjælpe til endnu bedre billeder. 

Billedkritik skal handle om det aktuelle billede og råde og vejlede til forbedringer. 

Al kritik skal gives og modtages som konstruktiv kritik. 

En kommentar som “Godt foto”, fortæller og hjælper ikke fotografen meget. 

En Billedkritik skal analysere og konkretisere hvad der er godt og hvad der er 

mindre godt ved billedet. 

Hvis kritik skal være relevant, skal den gives ud fra kendskab til både fotografi og teknik, samt kend-
skab til grundreglerne omkring komposition. Bredt kendskab til historiens " store og berømte foto-
grafer" vil bestemt være en fordel. 

Billedkritik må ikke blive begrænset til teknik og indramning. Billedkritik skal forholde sig til “hele bil-
ledet”. 

 

1.1.1 Til kritiker 

Formålet med denne liste af punkter er at pege dig (som kritiker) i retning af, hvordan man laver en 
saglig kritik. 

Til start kan du bede fotografen gøre rede for billedet og hvad fotografen mener/ønsker med bille-
det. Det er ikke sikkert fotografen kan sige noget, men så må du som kritiker selv "tage fat" på bille-
det. 

Husk, at dine personlige præferencer ikke må påvirke din kritik. 

 

1. Oplevelse 

Kan billedet: 

Fange Billedet skal fange beskuerens opmærksomhede 

Fængsle Billedet skal fastholde beskuerens interesse, ofte kaldet lang udløbstid 

Fornøje Billedet skal fornøje, forstyrre, berøre, berige, påvirke beskueren 

Hvad humør/stemning fremkalder billedet. 

Fortæller billedet en historie? Er der en historie at fortælle?  

Er motivet interessant for beskueren?  

Er der et hovedmotiv - Blikfang i billedet? 

Har billedet en personlig stil? 

 

2. Komposition 

Hvordan er hovedmotivet placeret i billedet? Kunne en anden placering have været bedre? 

Se efter om billedets opbygning er harmonisk og afbalanceret. 
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Er der ro billedet?  

Vurder beskæring / indramning. 

Diagonaler, S-kurver, ledende linjer, etc. 

 

3. Teknikken 

Er eksponeringen passende? 

Er kontrasten passende til motivet? 

Er det vigtigste emne i fokus? 

Nogle motiver kræver “ekstra” skarphed. Macrobilleder og billeder som har sin helt særlige struktur 
er egnede. 

Er Dybdeskarphed (DOF) stor eller lille (lang eller kort) rigtig valgt til motivet. 

Er billedets belysning passende til den ønskede effekt? 

Er hvidbalance korrekt / som ønsket? 

Benytter fotografen "effekter" til fremhævelse af stemning/udtryk. Synes de at være velvalgte? 

Er farverne passende, eller for mættede eller for svage. 

Er kontrasten passende og i harmoni med motivet? Er der for meget eller for lidt kontrast. 
Hvis det er et S/H foto, bør der helst være et stort toneområde fra sort til hvid. 

Spiller de mørke og lyse områder op mod hinanden eller med hinanden på en god måde? 

Kan kritikeren give gode råd til billedbehandling i eks. Photoshop eller lignende? 

 

1.1.2 Til fotografen 

Mærk gerne billederne med den retning du ønsker kritik:  
Er det et udstillingsbillede, til konkurrence, til albummet derhjemme eller noget helt andet. Hvis det 
er en særlig kategori som photojournalisme, natur eller andet, så nævn det så det er muligt at give en 
bedre feedback på billedet. 

Når du medbringer billeder til billedkritik, så er det for at få råd om forbedringer 
Vær åben og lyt til rådene. Det kan være vejen til at tage bedre billeder. 
Husk at kritikken er denne ene persons opfattelse af dit billede. 
Du får efter kritikken mulighed for at forklare dit foto. 
Accepter ikke alt blindt kritikken, men gå ikke i forsvar. 
Lyt til mulige forslag, spørg evt. efter uddybning. 
Tag den konstruktive feedback til dig og prøv nogle af de fremkomne ideér hjemme. 
 

1.1.3 Afsluttende råd 

Billedkritik er IKKE en popularitetskonkurrence eller en række tilkendegivelser om folk kan lide – eller 
ikke lide dine billeder 

Billedkritik er IKKE en analyse af pixels 

Billedkritik er IKKE personlig 
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2 Billed-feedback i grupper (Max 3-5 grupper) 
Vejledningen er mest til brug for processen, idet selve billedkritikken i den enkelte gruppe kan gen-
nemføres som i den generelle billedkritik. 

2.1 Processen 

Der nedsættes 3-5 feedback grupper, hvori der kan være 2-4 kritikere (klubbens medlemmer). Der 
bør være mindst en erfaren fotograf i hver gruppe. 

Hver gruppe har en PC, hvorpå billederne vises. 

Billede feedback gives ud fra medlemmernes egne billeder, der medbringes på en USB.  

Max 3 billeder pr medlem. 

Billedet vises og fotografen fortæller kort hvad denne ønsker af feedback. 

Fotografen bør forud for valg af billeder til kritik overveje, hvad denne vil med billedet, om det hører 
til en bestemt kategori, jf. den generelle billedkritik. 

Feedback gives ud fra det kendskab den enkelte af gruppens kritikere har og vil derfor variere. Når 
man giver feedback til andres billeder er ens personlige smag ikke interessant, man kan udmærket 
give en god feedback til et billede, der ikke falder i ens smag, billedet er jo ikke nødvendigvis dårligt 
af den grund. :-)  

Der afsættes max 10 minutter til hver fotograf, med op til 3 billeder hver, så gruppe kan komme 
rundt om de med bragte billeder.  

Alle medlemmer opfordres til at medbringe mindst et billede, så det er ens for alle. Med denne form 
opnås bl.a., at alle får mulighed for at komme til orde, alle kan bidrage med noget og ikke blot være 
passive tilskuere. Vi lærer hinanden at kende på en anden måde i grupper, som jo helst gerne skal 
varier gang fra gang, så det hver gang vil være en ny oplevelse.  

Guide til feedback er som under generel billedkritik. 

Hvordan kan jeg gøre mit billede bedre? 

Husk tiden – vær obs på, at nå igennem alles billeder. Er der tid i overskud, kan råd om behandling i 
photoshop, LR og lignende programmer bruges til at drøfte diverse teknikker mv.  

2.2 Til fotografen 

Har du svært ved at modtage feedback/ ikke lyst hertil.... Det er okay – så lad være med at tage bille-
der med, måske næste gang du har mod på det, når der er gruppe feedback.  

Grupperne er blandt andet til for, at gøre det nemmere, at modtage feedback frem for i hele klub-
bens påhør.  

• Link til uddybende forklaring skrevet af Henryswildphoto.dk – det er en pdf fil. (: http://www.hen-
ryswildphoto.dk/DOC/Billede%20kretik.pdf) 

I klubben, har vi mange gode bøger om fotografering og billedets komposition. Lån en bog og fordyb 
dig. 
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3 Portfolio gennemgang 
En tredje form for billedkritik er en Portfolio gennemgang - En gennemgang af et større samling af en 
fotografs billeder.  

Fotografen medbringer mellem 10 og 20 billeder, som viser kreativiteten i dennes arbejde.  

Kritikeren kigger først alle billederne igennem, og danner sig et overblik over hvad der er. Derefter 
afgives der kritik, dels af de enkelte billeder, dels af samlingen som en helhed. 

En kort kritik af billederne, og måske nogle forslag til, hvad fotografen mangler af billeder i sin portfo-
lio, forstået på den måde, at hvis en fotograf kun kommer med en eller få typer billeder, kan denne 
udfordres til at forsøge sig med andre og flere typer af billeder.   

På denne måde udvikles vi som fotografer. 
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Billedkritik – hjælpeskema 

Fotograf:  
 

Billede: 

1. Oplevelse 
Fange, Billedet skal fange opmærksomheden 
Fængsle, Billedet skal fastholde beskuerens inte-
resse, lang udløbstid 
Fornøje, Billedet skal fornøje, forstyrre, berøre, be-
rige, påvirke beskueren 
Hvad humør/stemning fremkalder billedet. 
Fortæller billedet en historie? Er der en historie at 
fortælle?  
Er motivet interessant for beskueren?  
Er der et hovedmotiv - Blikfang i billedet? 
Har billedet en personlig stil? 
 

 

2. Komposition 
Hvordan er hovedmotivet placeret i billedet? Kunne 
en anden placering have været bedre? 
Se efter om billedets opbygning er harmonisk og af-
balanceret. 
Er der ro billedet?  
Vurder beskæring / indramning. 
Diagonaler, S-kurver, ledende linjer, etc. 
 

 

3. Teknikken 
Er eksponeringen passende? 
Er kontrasten passende til motivet? 
Er det vigtigste emne i fokus? 
Nogle motiver kræver “ekstra” skarphed. Macrobille-
der og billeder som har sin helt særlige struktur er 
egnede. 
Er Dybdeskarphed (DOF) stor eller lille (lang eller 
kort) rigtig valgt til motivet. 
Er billedets belysning passende til den ønskede ef-
fekt? 
Er hvidbalance korrekt / som ønsket? 
Benytter fotografen "effekter" til fremhævelse af 
stemning/udtryk. Synes de at være velvalgte? 
Er farverne passende, eller for mættede eller for 
svage. 
Er kontrasten passende og i harmoni med motivet? 
Er der for meget eller for lidt kontrast. 
Hvis det er et S/H foto, bør der helst være et stort 
toneområde fra sort til hvid. 
Spiller de mørke og lyse områder op mod hinanden 
eller med hinanden på en god måde? 
Billedbehandling 
Kan kritikeren give gode råd til billedbehandling i 
eks. Photoshop eller lignende? 
 

 

 


