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Välj kameratyp efter hur du fotograferar:
•
•
•
•

mobilen eller liten kompaktkamera att alltid ha i fickan för snapshots
systemkamera för mer komponerade bilder
använd sportläget för snabba bilder (t.ex. barn och hundar)
använd teleobjektiv för att sätta skärpan på motivet och få en lite
mer diffus bakgrund, till exempel vid porträtt.

Tips att tänka på:
• Fota hemmiljöer, kul att få en påminnelse om hur man bott.
• Vänd gärna på mobilen när du fotar eller filmar så att allt inte bara blir
bilder och film på högkant, du får med mer med bilder på bredden, och
så är det lättare att titta på dem i datorn.
• Böj dig ner när du fotar barn och hundar så att det inte blir
uppifrånbilder.
• Tänk på bakgrunden när du fotar så att exempelvis inte ett torn sticker
upp från huvudet på en person.
• Tänk också på förgrunden så att du inte sätter fokus på exempelvis ett
grässtrå så att katten du fotograferar blir suddig.

Ordna dina bilder och rensa bland dem när du fotat klart för dagen:
• radera oönskade bilder direkt i mobilen, eller flytta över dem till datorn
och gör rensningen där. Vill du ha några av bilderna i mobilen, kopiera
över dem dit efteråt
• flytta över bilder från kompaktkameran eller systemkameran till datorn
och formatera sedan minneskortet. Radera alltså inte bilder i kameran,
och radera inte minneskortet, utan formatera. Funktionen rensar kortet
och håller det fräscht. Fliken ”Formatera” finns under inställningar i
menyn.

Ordna dina bilder och rensa bland dem när du fotat klart för dagen:
• döp bilderna och sortera in i mappar så är det lättare att hitta dem
• bearbeta bilderna i bildbehandlingsprogram, men spar alltid
originalet. Skanna gamla foton och gör dem digitala:
• det finns skrivare med skannerfunktion
• det finns appar för mobilen med skannerfunktion. Låt gamla bilder
eller hemvideos få nytt liv på dvd eller usb-minne: Det finns företag
som kan hjälpa till med att digitalisera gamla foton, diabilder,
smalfilmer eller videofilmer till dvd-skiva eller usb-minne.

