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Uppgift 3 - Människor och miljö 
 
Sista uppgiften i kursen är en fotograferingsuppgift som syftar till att skildra människor 
och miljö. I uppgiften ska du fotografera själv, dokumentera ditt arbete och lämna in till en 
handledare på Högskolan.  
 

En miljö - 6 bilder 
Målet för uppgiften är att berätta om en miljö i en bildserie om 6 bilder. Bildserien ska 
besvara frågorna: 
 

• Hur känns det att vistas i den här miljön? 
• Varför vistas människor här?  
• Vilken typ av människor stöter du på här? 

 
Krav på bildserien i övrigt: 
 

• Alla 6 bilderna ska hänga ihop stilistiskt. Du kan exempelvis inte blanda färg och 
svartvitt. 

• Bildserien ska innehålla minst en etableringsbild och minst en närbild av en detalj 
(se Anna Clarén, lektion 5). 

 
När du tar bilderna ska du utgå från de kunskaper som förmedlas i kurslitteraturen och i 
lektion 1 till 9.  
 
Bilderna får under inga omständigheter vara arkivbilder utan de ska fotas specifikt för den 
här uppgiften. 
 

Dokumentation 
Du ska dokumentera dina beslut och ditt resultat. Ta gärna anteckningar vid fototillfällena 
och urvalet som du kan använda när du skriver dokumentationen. Handledaren ska kunna 
följa dina tankar och hur de påverkat slutresultatet. Till din hjälp har du: 
 
• Dokumentationsmall (se längre ner) 
• Dina erfarenheter från uppgift 1 
 
Dokumentationen ska, precis som med bilderna, skrivas mot bakgrund av de kunskaper 
som förmedlas i kurslitteraturen och i lektion 1 till 9.  
 

Bedömning  
En handledare kommer att titta på dina bilder och din dokumentation. Du blir godkänd 
om det framgår hur kursens kunskaper omsatts praktiskt i dina bilder. Dokumentationen 
ska även anses vara utförd med omsorg och noggrannhet.  
 
Om dokumentationen inte uppfyller kraven så kommer handledaren att i första hand be 
dig komplettera/förbättra. 
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Photoshoppande 
Med bilden i datorn kommer stora möjligheter. Undvik helst de flesta här. Det är okej att 
beskära bilden samt att göra justeringar av färg, ljus och kontrast – men bara om de sker 
över hela bildytan samtidigt. Det är alltså inte tillåtet att göra lokala justeringar 
(skugga/efterbelys, klon, vinjettering etc) med hjälp av markeringar, masker eller liknande 
för den här övningen. Fokus i uppgiften är komposition vid fotograferingen, inte vid 
justering i efterbehandlingen.  
 

Lämna in 
Du som inte har PingPong-konto - mejla in dina inlämningsuppgifter direkt till 
viskom@hlk.hj.se.	  Skicka in först när du är klar med alla tre inlämningsuppgifter. 
 
Du som har PingPong-konto – ladda upp din text på pingpong.hj.se. Klicka på 
glömt lösenord om du inte kommer ihåg dina användaruppgifter.  
 

Viktig information till dig som saknar PingPong-konto  
För att dina bilder ska hamna rätt och för att vi ska kunna handlägga din inlämning är det 
viktigt att du i ditt mejl skickar med följande uppgifter.  
 

• Ditt för- och efternamn Obs! Har du bytt efternamn sedan du startade kursen 
behöver vi även veta vad du hette tidigare.  

• Ditt personnummer 
• Vilken termin och vilket år du startade kursen ursprungligen.  

 
Har du inte med dessa uppgifter kan vi inte handlägga ditt ärende.  
 
Du kan lämna kommentarfältet tomt.  
 

Respons 
Vi har inte längre möjlighet att ge personlig respons på inlämningar.  
 

Betyg 
Betygskalan är Godkänt eller Underkänt. Om arbetet inte är godkänt, men handledaren har 
möjlighet att specificera en förbättring och be om en komplettering.  
 

Deadline 
Se http://www.moderskeppet.se/distans/viskom-avslut/ för information om deadline 
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Dokumentationsmall 
Den här mallen visar hur vi vill att du grupperar din dokumentation. Rubrikerna vägleder 
dig i våra förväntningar och vi vill att du använder samma rubriker i din dokumentation. 
 
Du gör en dokumentation för hela bildserien. Det vill säga inte en per bild. 
 
Dokumentationen ska inte understiga 3000 tecken och inte överstiga 6000 tecken (ca 
500/1000 ord). Det behöver du inte räkna för hand eftersom ditt ordbehandlarprogram 
kan räkna det åt dig. Vi räknar med blanksteg. 

Miljön 
Här beskriver du kort miljön du valt. Se denna introduktion som en intressepil. Hellre för 
kort än för lång. 

Budskap 
Här skriver du vad du hoppas att bildserien ska bära med sig till betraktaren.  

Innehåll 
Här beskriver du varför du valt det innehåll som syns i dina bilder. Du behöver inte konkret 
beskriva bilden ”ex: det står en blå cykel i bilden”. Det kan handledaren se i din bild.  
 
Här är det även dags att återkoppla till lektioner och kurslitteratur. Frågor som bör få sitt 
svar är: 
 
• Hur dina val är motiverade utifrån vad du lärt dig?  
• Vad säger litteraturen eller lektionerna om dina val?  
• Följer eller bryter du mot något? 
 
Det kan även vara relevant att resonera kring vad du valt att inte ta med och varför. 

Form 
Här beskriver varför du valt formen i dina bilder. Samma frågor som får sitt svar i 
”innehållspunkten” återkommer även här. 
 
  


