
 

Bedømmelse af billeder tirsdag den 30 oktober – uge 44 

Når I bedømmer billederne i aften, bedes I vurder på følgende: 

1 Er billedet et eye catcher billede, fanger det øjer umiddelbart, er godt hvis det skal deltage i 

konkurrencer som JYSKE, Billedbattle eller andre konkurrencer, hvor dommerne har meget kort tid i første 

dommergennemgang, hvor billederne bliver dømt antaget / ikke antaget. 

2 Er billedet et billede, som man skal fordybe sig lidt i, er godt hvis formålet er, at billedet skal hænge på 

en længerevarende udstilling, som eksempelvis 20 dage på rådhuset eller i en kunstforening. Det kan være 

et billede, som vil fortælle en historie, har et budskab, er af abstrakt karakter, så det sætter tanker i gang 

hos beskueren. 

Skaber billedet en følelse hos dig som beskuer, siger billedet dig noget, sætter det nogle tanker i gang 

som: 

 Der ville jeg godt have været 

 Det ville jeg godt have oplevet 

 Det giver mig ro at se på billedet 

 Er der en historie i billedet, som får dig til at tænke / tolke på billedet  

 Har billedet et budskab 

 

3 Er billedet et billede, som både er eye catcher og giver mulighed for fordybelse, så har billedet 

potentiale til præmiering i form af topplaceringer, diplomer eller antagelse på censurerede udstillinger også 

uden for de traditionelle fotografiske konkurrencer. 

4 Hvad er godt ved billedet? (er der stemning, historie, skaber det en oplevelse, understøtter teknik mv. 

billedet) 

5 Kunne billedet have været anderledes, således at du som beskuer ville have synes bedre om billedet, og 

givet større visuel oplevelse af at se på billedet, forstærket budskabet? 

6 Hvordan ville du have lavet billedet, hvad ville du ændre, så det for dig blev et bedre billede? 

 Ændre optage vinkel 

 Beskærer 

 Fjerne ellementer, tilfører elementer  

 Ændre på belysning  

 Dæmpe områder / fremhæve områder i billedet 

 Ændre på skarphed /mere skarpt/ mere uskarpt/ dybde skarphed  

 Ændre på dynamikken ved hjælp af farver/lys-skygge/kontrast/ bevægelse mv. 

Bedøm IKKE billedet på om det er svært at lave teknisk 

Bedøm IKKE på at det er taget uden for vores vante omgivelser – et billede taget i Singapore skal ikke 

bedømmes højere fordi det er taget i Singapore, men bedømmes for det billedmæssige indhold. 

Bedøm ikke på om det har krævet stor tålmodighed eller specialviden om et specifikt område som f.eks. 

sport eller natur – bedøm det for det billedmæssige indhold. Et sportsbillede taget under vanskelige lys 

forhold til en international tennis turnering, bliver ikke automatisk bedre af det – end et billede taget i den 

lokale hal hvor nogle træner tennis.  

HUSK!! Al kritik skal være konstruktiv og brugbar – ”Hvis det var mit billede, så ville jeg måske - - fordi”  


