
En kort sammanfattning av kursen

Kamerateknik

Hur ljus blir bilden?
Exponeringen (hur ljus bilden blir) styrs med hjälp av tre spakar: tid, bländare 
och ISO. Du kan själv bestämma över tid- och bländarspakarna (M-läge) eller 
låta kamerans automatik göra det (P-läge). Det !nns också mellanlägen där du 
bestämmer bara den ena spaken (S/Tv, A/Av). 

I manuellt läge justerar du bildens ljushet genom att ställa in tid och bländare 
själv. Ljusmätaren i kameran ger dig en rekommendation, som du kan lyda 
eller frångå. 

I lägen där automatiken är inblandad kan du påverka bildens ljushet genom 
knappen +/- (plustricket). Då frångår automatiken rekommendationen. + 
betyder ljusare bild. 

Den tredje spaken, ISO, kan också styras av kamerans automatik om du vill 
det: ställ då in Auto-ISO.

Tiden avgör hur mycket rörelse som fångas in. Bländaren avgör skärpedjupet. 
Ett högt ISO gör att du kan fota i mörka miljöer, men påverkar brusnivån i 
bilden. 

Hur får jag en skarp bild?
Skärpeinställningen görs oftast med autofokus (AF). Du kan välja var kameran 
ska leta skärpa (med hjälp av fokuspunkter). Du kan också välja ifall kameran 
ska låsa så fort den har hittat skärpa (AF-S/One shot) eller fortsätta söka, vilket 
är lämpligt för motiv som rör sig (AF-C/Ai Servo). 

Du kan också låta kamerans automatik bestämma vilket av dessa lägen som 
passar bäst, då kallas det AF-A/Ai Focus. Att ställa skärpan manuellt kallas 
MF /manuell fokus. 

Skärpa beror på både skärpeinställning och eventuell rörelse under slutartiden. 
Bildstabilisering motverkar ofrivillig rörelse i bilden (Kallas IS, VR, VC, OS, 
OIS, SR eller nåt liknande). 
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Objektiv
Brännvidden mäts i millimeter, och är ett mått på en bildvinkel (hur brett 
kameran “ser”). Kort brännvidd (tex 18 mm) innebär vidvinkel medan lång 
brännvidd (tex 200 mm) innebär tele. 

Ett zoomobjektiv är ett objektiv där brännvidden kan ändras. Andra objektiv 
kallas “fasta”. En fördel med fasta objektiv är att de ofta släpper in mer ljus, 
medan zoomobjektiv har fördelen att du får med dig “många objektiv i ett”. 

Smarta menyinställningar

Bildkvalitet
Välj mellan färdiga bilder (JPEG) eller lagra den råa informationen för senare 
konvertering till färdig bild (RAW). I JPEG-format kan du också välja hur 
mycket bilden ska komprimeras (mitt tips: välj hög kvalitet). 

RAW-formatet innebär att kameran sparar den bästa möjliga kvaliten på 
bilderna, men det innebär också att du behöver konvertera !lerna i datorn. 

Bildstorlek
I JPEG-format kan du välja hur många pixlar som ska vara kvar av sensorns 
ursprungliga antal. Mäts i megapixlar. Det är smart att välja största storleken, 
eftersom du då får bilder som kan förstoras mycket vid utskrift.

Vitbalans
Vitbalansen styr färg. I JPEG-format måste du välja vitbalans i kameran. Fotar 
du RAW kan du ändra vitbalans efteråt. Även vitbalansen kan styras av 
kamerans automatik - det brukar heta AWB. 

Histogram och varningsblink
Dessa två verktyg hjälper dig att bedöma om bilden är lagom ljus. 
Histogrammet ska helst ligga innanför kanterna. Det ska helst inte blinka i 
nån viktig del i bilden, tex huden i ansiktet. 

Blixtfotografering

Justera blixtens styrka
Det !nns en till kompensationsratt, en +/- bara för blixten. Med hjälp av den 
kan du påverka blixtexponeringen separat från exponeringen av bakgrunden. 
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Blixt bara på nära håll
Blixten räcker inte så många meter, så gäller det fyrverkerier, fotboll eller andra 
situationer där motivet är långt bort - stäng av blixten. 

Fototips

Porträtt
Placera dig så att ljuset kommer in i personens ansikte. Är det direkt ljus kan 
det vara effektfullt att vända dig så att du får solen bakom personen, dvs 
motljus. 

Zooma in, så du får lång brännvidd på objektivet. Välj A/Av eller M-läge. 
Använd stor bländaröppning (lågt tal)

Sport och rörelse
Slutartiden är viktig. Välj S/Tv eller M-läge. Ett tips är att antingen ha lång 
tid, så rörelsen fångas (tex 1/8 s), eller frysa rörelsen helt (tex 1/1000 s). Är det 
svag belysning behöver du troligen höja ISO ganska mycket för att få en kort 
tid.

Ställ in autofokus på följande (AF-C/Ai Servo) så att kameran följer motivet 
med skärpan. Välj fokuspunkt själv eller låt kameran göra det. 

Natur
Sök det mest spännande ljuset! Ge dig ut tidigt på morgnarna, ungefär vid 
soluppgången. Kvällsljuset brukar också ge stämningsfulla bilder. 

Hur lära ska du lära dig allt?

Förklaringstricket
Förklara hur TTL-blixt eller tid/bländare/ISO funkar för en kompis - du 
kommer garanterat att själv fatta det under tiden!

Sätt upp mål
Exempel: idag ska jag ta tre bilder som ska upp på väggen! Tänk igenom syfte, 
känsla och komposition och gå sedan ut på bildjakt...

Gå en kurs!
En kurs där du träffar folk kan ge något extra. Varför inte gå en kurs 
tillsammans med vännerna, kollegorna eller nån i familjen?

Lycka till! David Brohede
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