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Prosessen
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Visjon Komposisjon Kamera og 
utstyr Redigering Presentasjon

Utstyr/teknikk
• Kamera
• Kamerainnstillinger
• Objektiver
• Blitssystemer
• Lysmåler
• Reflektorer
• Stativer

Lysets egenskaper
• Lysintensitet
• Avstand
• Spredning 
• Retning
• Farge
• Refleksjon

Kreative elementer
• Modell
• Posering
• Miljø/rekvisita
• Bakgrunn
• Scene
• Generell komposisjon

Modell
Personlighet
Utseende
Miljø
Situasjon

Naturlig lys, kontinuerlig lys, blitz
Scene
Rekvisita
Sminke
Vinkel



«Lyset forsvinner!»

Dobbel avstand gir  1/4 lys/
To ganger halvering av lyset

Tre ganger avstand gir 1/9  -lys/
To ganger tredeling av lyset 

Fire ganger avstand gir 1/16 lys
To ganger firedeling

Halv avstand gir 4 ganger 
mer lys

1/3 avstand gir 9 ganger 
mer lys

1/4 avstand gir 16 ganger 
mer lys

«Inverse square law»



Noen forhold
Grå bakgrunn – gjøre svart eller hvit (eller farger)
◦ Feathering
◦ Avstand objekt og bakgrunn

Omgivelseslys vs. blitz/kontinuerlig lys – sjonglere med dette

Dybdeskarphet
◦ Blender
◦ Brennvidde
◦ Avstand kamera og objekt
◦ Avstand objekt og bakgrunn
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Blitz – noen begreper
• TTL (Through the lens). Det fyres av lys som benyttes av 

kamera til å sette lys for korrekt eksponering. Kamera er satt i 
M, Av, Tv eller P (*). Greit å bruke med blitz på kameraet og der 
motivene ikke står stille.

• M – man kan sette styrke på blitz fra 1/1 og ned til 1/128 (256). 
Dette benyttes særlig ved portrettfotografering/stillestående 
motiver. Man benytter lysmåler for å sette styrken på blitz ift. 
ønsket blenderåpning og en gitt lukkertid.

• Strobe – dette er lys som fyres av et antall ganger over en gitt 
tid.

• Master – dette er blitz eller radiosender på kamera som styrer 
andre blitzer

• Slave – dette er blitz(er) som følges Master

• Optisk styrt – slave styres med lysdeteksjon fra master

(*) Hos Canon. Andre kameramerker har A eller T.

• Radiostyrt – det brukes radiosignal for å styre slave. Dette er 
uavhengig av at slave «ser» lys som ved optisk styrt. Vær litt 
oppmerksom på interferens fra f.eks. radiosendere eller 
lignende

• Model – dette er kontinuerlig lys som kan brukes for å se 
hvordan lys settes på motiv

• Blitzkompensasjon – styrke på blitz kan økes/minkes (f.eks. 
ved bruk av TTL)

• Gruppe – blitzene deles i grupper, A til E

• Kanal – dette er kanal for en fotograf. Andre fotografer må 
velge andre kanaler ellers fyres det i «hytt og pine».
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TTL og M
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TTL – Through The Lens

Sendere for blitz-styring
TTL, M, Strobe
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Blitz – noen begreper
Sync speed

Sync speed betyr at sensor/gardin synkroniseres med 
blitz. 
◦ Normalt er høyeste sync speed 1/200s eller 1/250s.

◦ Ved kortere lukkertider vil gardin være «på vei» over sensor, 
og man får en skygge på bildet. 

Dette kan unngås ved å sette blitz i High speed. 
◦ Da kan man bruke lukkertider kortere enn sync speed. 
◦ Det går imidlertid litt ut over styrke på blitz.

Styrke: 1/1, ½, ¼, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64, 1/128 med steg 
på 0,3 og 0,7 mellom hver
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Lukkertid

ISOBlender

Blitz-styrke

Styre omgivelseslys 
(mer(/mindre)

Styre lys på motiv

Motivet som belyses med blitz vil 
være likt belyst, men 
omgivelseslyset varierer med 
lukkertiden som velges. 

Når man regulerer blits-styrken, så 
vil motivet belyses i forskjellig grad, 
men omgivelseslyset vil være 
konstant.
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Eksempler
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Lysmodifisering
Softboxer
◦ Forskjellige størrelser

◦ Indre duk 1-2

◦ Grid

Octabox
◦ Forskjellige størrelser

◦ Indre duk 1-2
◦ Grid

Paraplyer
◦ Forskjellige størrelser
◦ Reflekterende

◦ Gjennomsiktig

Reflektorer
◦ 5 i 1
◦ Fra små til enorme

Bakgrunn
◦ Backdrop

◦ Gardiner

◦ Papir
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Bouncing



Mykheten i lyset påvirkes av størrelsen på lyskilden



Oppsett av blitzer
På kamera

Hoved

Utfylling – 1-2 trinn svakere enn hoved

Hode/effekt – noe sterkere enn hoved

Bruke effektlys til å lyse opp bakgrunn
◦ Grått til hvitt
◦ Farger med gel

Feathering
◦ Sette hovedlys vinkelrett på motiv og foran dette

◦ Avstand til bakgrunn, lystap, innstilling av kamera
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Cathch-light
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Oppsett av lys
• Split

• Skygge

• Rembrandt

• Clamshell

• Butterfly

Lysmodifiseringens størrelse (areal) er 
avgjørende for grad av soft lys. 
◦ Stort areal gir soft lys, nært til motiv gir soft lys. 

En vanlig speedlight blitz med arealet av 
blitzvindu vil gi hardt lys og skygger. 

◦ En 90 x 60 cm softbox vil gi mer soft lys enn en 
40 x 40 cm softbox gitt samme avstand til 
motivet.

I tillegg kommer avstanden mellom 
modifisering og motiv. 
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Dybdeskarpheten:
Blender, brennvidde, avstand kamera 
og motiv, avstand motiv og bakgrunn



Portretter
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Fra e-bok: Digital Foto februar 2022
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Fra e-bok: Digital Foto februar 2022
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Fra e-bok: Digital Foto februar 2022
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Fra e-bok: Digital Foto februar 2022



Lysmåling
Manuell oppsett av blitz

Bruk av lysmåler
◦ Hva måler egentlig lysmåleren?

Hvit «halvkule» fanger opp lys 360 grader rundt og 180 
grader i høyden
◦ Måles ved motivet mot blitz og/eller kamera
◦ Stille inn ønsket blender og lukkertid – måle inn blitz-styrke til 

ønsket blender

Skyve halvkule vekk – lysmåler virker som i kamera

Sette opp lysstyrke pr lys
◦ Hoved, Utfylling, Hode
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Oppgaver
Foreslå varianter av lysoppsett og innstillinger – samt posering
◦ Ta bilder og diskutere

Lysmåling, oppsett, lyssetting, posering
◦ Ta bilder og diskutere
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