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FOTOUPPGIFT

Lär dig din systemkamera

Ta bild på en person med långt till
bakgrunden, tex utomhus. (inte mot en vägg)

På något abstrakt som tex en mugg, ett glas
eller flaska

Närbild på en blomma 

Ta bilder med den största och minsta bländaren.
(lägsta och högsta bländarvärdet ditt objektiv har)

    (hur nära du kan komma beror på objektivets närgräns)

Om bilden blir för mörk med den minsta bländaren som 
kanske är f/22 så måste du ha ett högt ISO-tal för att
det ska bli en bild på en slutartid som inte är för lång.
Dvs släppa in ljuset. Är den för lång är risken att den blir
suddig.

Men prova vilken tid du måste ha med ISO 100 och så ser 
du hur lång den blir!

 

Slutaren
Ta olika bilder med olika tid

1- Ställ in tiden på kameran på 1 sekund, och fotografera en
person som går fram och tillbaka. Ha gärna kameran på en
stadig plats eller stativ. 

2. Ställ in tiden på  2 sekunder. Tänk på att anpassa bländaren 
så att det inte blir en för ljus bild. Prova dig fram!
Låt en person hoppa framför kameran.  

3. Ställ tiden på 4 sekunder. Det kommer att bli väldigt suddiga
bilder om du inte har ett stativ nu. Ridån, rullgardinen öppnas
en längre stund. Att bländarhålet är litet är också viktigt. 
Prova dig fram. 
Låt en eller flera personer gå framför kameran.

4. Ha kvar fyra sekunder men nu ska personen gå och du ska i
stället försöka fokusera på samma punkt och följa personen
(eller en bil) som rör sig. Bästa är ett stativ där kameran kan
pareras. Bilden kommer inte bli skarp första gången. Men det är
för att du ska se vad som händer! 

Uppgift 2Uppgift 1

Exempel på olika objektiv 
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FOTOUPPGIFT

Lär dig din systemkamera

Vad händer med slutartiden om du höjer ISO-talet ett steg, men inte ändrar bländaren?

Vad händer med slutartiden om du sänker ISO-talet ett steg, men inte ändrar bländaren?

Vad händer med bländaren om du höjer ISO-talet ett steg, men inte ändrar slutaren?

Vad händer med bländaren om du sänker ISO-talet ett steg, men inte ändrar slutaren?

Uppgifter BONUS ISO
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VI SES!

Lär dig din systemkamera

Facebookgruppen

Olika sätt att lära dig mer och ses igen!

Mail Instagram

Har du frågor kan du skicka ett mail och fråga.
Men det bästa är att fråga i Facebookgruppen så även
andra kan ta del av frågor och svar.

Det kommer en del gratis fototips via mailen. Det kan
vara
allt från videos till pdf att ladda ner.
Du får också mail med en lansering av kurser först.

Kommande kurser är 

FOTOGRAFERA med systemkameran. Olika bilder och
redigeringstips

FOTOGRAFERA Sagobilder, Fineart och kreativa porträtt

FOTOGRAFERA i FOTOSTUDIO -så kommer du i gång

FOTOGRAFERA olika element och sätt samman i Photoshop

SKAPA egna bakgrunder och overlays till dina bilder.

Här delar jag med mig av fler tips och i gruppen kan du
fråga frågor eller dela med dig av det du lärt dig.

En del livesändningar och annat för att fördjupa sig i
systemkameran. 

Ett community där det är helt ok att dela med sig av att vara
okunnig och där vi är generösa med svar och tips.

På mitt konto delar jag med mig av mina redigerade
bilder jag skapar. Men jag visar upp före och
efterbilder så att du ser hur de såg ut egentligen ur 
kameran. 

Inspiration och fototips, både hur du fotograferar
och redigerar bilder i dator och mobilen.

Jag älskar att dela med mig av mitt liv där jag tar
promenader på morgonen, försöker ha de bästa
tankarna och sprida positiv energi.

Jag brinner för att hjälpa andra.

Jag reser ofta och fotograferar i Spanien, Thailand eller
bara reser för min egen skull. Spana in gamla stories
om du är nyfiken.

@jennypuronne.photoartist

SYSTEMKAMERAN
lär dig grunderna

om bländaren -
tiden och ISO


