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Oblig. 01 - Fotoarkiv

Innledning

Du tar ikke et bilDe, Du lager Det.

ansel aDams (ang, 2006: 26)

I denne oppgaven skal jeg skape en base med bilder som kan benyttes gjennom hele studieåret, i 

øvelser og prosjekter. Poenget med denne oppgaven er altså å bygge opp et fotoarkiv, som kan benyttes 

i skolesammenheng, og senere som en portfolio. Det skal legges tre bilder i mappevurderingen for 

1.semester, og alle skal være i JPEG-format. Dette er et filformat som brukes mye for web og 

skjerm, samt at det gir den beste komprimeringen (Hedgecoe, 2006 & Filformat leksjon)

Tolkning av oppgaven 

Det viktigste er ikke klikket fra lukkeren, men at man klikker meD motivet.

alfreD eisenstaeDt (ang, 2006: 44)

Dette er den andre obligatoriske oppgaven for dette semesteret. Jeg fikk den utdelt 30. august 2011, 

og har hatt et tidsrom på 10 uker til å jobbe med, ved siden av andre oppgaver. Jeg har fotografert 

kontinuerlig, med gjennomsnittlig 2-3 shoots i uken, og med 24 fotoshoots totalt. Oppgaven med å 

plukke ut 100 gode bilder var svært vanskelig og tidskrevende.

I oppgaveteksten var det spesifisert 10 ulike forhåndsbestemte kategorier; og hver kategori skulle 

ha 10 bilder. Kategoriene var som følger: mennesker, symboler, bylandskap, dyr, mote/trend, form, 

mat, stemning, kontraster og transport. Dette var en oppgave som gikk på kamerabruk, så ingen 

manipulasjon/etterarbeid var tillatt. Grunnen til dette er at man skal bli trygg på de innstillingene 

som finnes på kameraet, og lære seg å kontrollere aspekter som hvitbalanse, lukker og blender.

Konsept og målgruppe

fotografiet er en fysisk, hånDgripelig tilknytning til et øyeblikk i historien, et 

åpenbaringspunkt og en kunstnerisk begivenhet.

tom ang (ang, 2006: 24)

Konseptet med denne oppgaven er å plukke ut 10 gode bilder til hver kategori og presentere 

disse på min wordpress-blogg. Deretter valgte jeg ut 3 som skulle leveres inn, og presenteres til 

mappevurderingen. Jeg har utarbeidet et variert og omfattende fotoarkiv, som jeg skal benytte 

fremover. Målgruppen fotografiene retter seg mot er hovedsakelig studenter, som kan se og lære av 

det jeg har gjennomført. Fotografi er noe som interesserer svært mange, og det er blant verdens mest 

populære hobbyer, så her kan målgruppen være vid (Ang, 2006). ”Å fotografere betyr etymologisk 

’å tegne med lys’” (Meyer, 2011: 69).

Budskap/oppnådd handling 

hvilken nytte har vi av stor DybDeskarphet, hvis Det ikke er en tilsvarenDe DybDe i 

følelsene?

William eugene smith (ang, 2006: 64)



Et bilde må uttrykke seg slik at det både vekker oppmerksomhet og formidler stemning, samt 

innhold og hovedbudskap som er tenkt i bildet (Hedgecoe, 2006). I denne oppgaven har jeg benyttet 

mitt digitale speilreflekskamera Canon 7D, mine 3 objektiver; Canon 50mm, Sigma 12-24mm og 

Tamron 70-300mm, samt ekstra utstyr som mitt Velbon stativ, og nyinnkjøpte selvutløser; Hähnel 

giga T pro II.

Kravene til denne oppgaven er oppfylt, med tanke på hva som stod i oppgavens beskrivelse, og 

ingen av de 3 valgte bildene er manipulert eller beskåret. De utvalgte bildene har ulike budskap 

som jeg ønsket å formidle, og som var planlagt før shoot. Av de 100 bildene som jeg har plukket ut 

til fotoarkivet er det bare 6 stykker som er beskåret. Dette har jeg gjort på grunn av at det har vært 

andre elementer som har virket forstyrrende, enten i forgrunnen eller bakgrunnen av motivet, derfor 

har jeg valgt å fjerne visse for å forbedre komposisjonen (Ang, 2006).

Research og arbeidsprosess

Kreativ metode 

et fotografi er en hemmelighet om en hemmelighet. Jo mer Det forteller Deg, 

Desto minDre vet Du.

Diane arbus (ang, 2006: 29)

Til denne oppgaven har jeg brukt kameraet kreativt, samt forsøkt å utnytte tilleggsutstyr. Jeg har for 

eksempel jobbet mye med lang lukkertid og fotografering om kvelden. Til denne teknikken har jeg 

brukt bulb-eksponeringsmodus, hvor lukkeren er åpen så lenge utløserknappen er presset (Forsgård 

& Kolari, 2009). Jeg har eksperimentert betydelig med stor og liten blenderåpning. En viktig ting 

jeg har lært er at når jeg har redusert blenderen med ett stopp, har jeg også halvert mengden lys 

som slipper gjennom objektivet til sensoren (Forsgård & Kolari, 2009). Jeg har eksperimentert 

med forskjellige vinkler, proporsjoner, perspektiv, kontraster, tredjedelsinndeling, balanse, og mer 

(Komposisjonsprinsipper leksjon). Dette er viktige aspekter jeg har tenkt på når jeg har laget mine 

fotografier, og som har fungert godt for et bedre resultat. Mange av mine shoots har krevd enorm 

planlegging, det har vært mye å ta hensyn til, beregne, og å øve seg på. Å fotografere er en kreativ 

metode å jobbe med for å skape et visuelt uttrykk, og samtidlig lære om hvordan man tar hensyn til 

design og tiltenkte medier når man fotograferer.

Inspirasjonsmetode 

poenget er ikke at et bilDe sier mer enn tusen orD, men at Det kan bli forstått på 

tusen forskJellige språk.

tom ang (ang, 2006)



I denne oppgaven har jeg hentet inspirasjon fra bøker om fotografi, samt andre fotografer, både 

gjenlevende og døde. Magasiner og blader har også vært en stor kilde til inspirasjon, særlig til mote/

trend og mennesker kategorien.

Analyse 

Jeg er vant til at folk ikke liker å bli tatt bilDe av … hvis Du virkelig liker Det 

… er Jeg bekymret for Deg.

annie leibovitz (ang, 2006: 54)

I denne delen vil jeg presentere en analyse av mine 3 valgte bilder, hvor jeg reflekterer over tekniske 

løsninger, motiv, kategori og inspirasjon.

Lotus Elise 111s: Kategori: transport. Teknisk: Stativ, selvutløser, vidvinkel (19mm), 

ISO 200, f/5.6, 4.00sek.

Dette fotografiet ble tatt 12.august kl.23.35, under en belyst gangvei på Haugenstua i Oslo. Det viser 

en Lotus Elise 111s, som er en sprek engelsk sportsbil. Shooten denne kvelden var planlagt, og jeg 

var heldig som fikk avtalt tid med en bekjent som eier denne bilen. Jeg er fascinert over hvordan 

bilder blir når man bruker lang lukkertid, derfor var dette noe av det første jeg ville eksperimentere 

med. Jeg valgte å ta bilde av bilen siden jeg ville ha en utfordring; biler er noe jeg sjeldent tar bilde 

av.

Ved å bruke den lange lukkertiden fanger jeg lyset som reflekteres mot bilen, og som gir en fin 

nyanse og helhet i bildet. Dette får frem bilens matte tekstur, og det lilla lyset står i fin kontrast 

til den mørke bilen. Bilen er i fokus, tett på, og i breddeformat noe som skaper harmoni i bildet. 

Det lilla lyset blir gjentatt noe som balanserer bildet, og vinkelen jeg har brukt gir bildet dybde og 

perspektiv.

Målet og budskapet med dette bildet var å oppnå en spesiell stemning, og her har den lange 

lukkertiden vært mitt viktigste verktøy. ”[…] fristende og sofistikerte bilder av et bestemt produkt 

gir oss lyst til å eie akkurat den bilen, det kjøkkenet eller det kameraet” (Ang, 2006: 16).

Hanne: Kategori: mennesker. Teknisk: portrett (50mm), ISO 200, f/3,2, 1/800.

Bildet viser min lillesøster, Hanne, på 14 år. Hun er en aktiv, sosial og sprudlende jente, noe jeg 

ville uttrykke ved bildet. For meg var det viktig å få frem hennes naturlige væremåte, få henne til å 

slappe av og opptre naturlig. Denne shooten varte en hel dag, og ble gjennomført 10. september ved 

en travel markedsdag i Bogstadveien i Oslo. Bildet er tatt i naturlig, eksisterende dagslys, og solen 

var sterk, så det var en utfordring å unngå å lage markante skygger, eller at hun skulle myse på grunn 

av det sterke lyset. Komposisjonen er sentrert og i stående format. Luen og skjerfet hun har på seg 

gjør bildet mer interessant, ettersom det har en fin tekstur, rammer inn ansiktet og samtidig som det 

gir en kontrast fra bakgrunnen.

Målet og budskapet med dette bildet er å uttrykke følelser, og skape en dybdeskarphet som gjør 

at folkemengden i bakgrunnen ikke tar oppmerksomhet. Her har det viktigste grepet vært å bruke 

blenderen effektivt for å slippe inn mer lys. ”Mennesker er interessert i mennesker, og derfor 

tiltrekker bilder av mennesker seg større oppmerksomhet enn andre bilder.” (Hedgecoe, 2006: 72).

El Dahar, Hurghada, Egypt: Kategori: bylandskap. Teknisk: portrett (50mm) ISO 200, f/10, 

1/640. Rettelse: burde brukt vidvinkel til landskapsbildet, og stativ.

Denne shooten ble gjennomført under en reise til Hurghada, Egypt, 19. oktober, hvor jeg besøkte 

byens kjente bazaarområde. Jeg tok en mengde landskapsbilder, som skulle være i kontrast til hva 

vi vanligvis ser og opplever her i Norge.



Her var jeg opptatt av å få mest mulig i fokus, og har derfor valgt en mindre åpning på blenderen, 

som gav stor dybdeskarphet. Utfordringen her var å finne noe å fokusere på, så når damen med en 

baby i armene kom i rask gange sto jeg klar til å fange dette øyeblikket. Det som gjør bildet enda 

mer interessant er blandingen av lys/skygge, farger, former, valører og perspektiv. Jeg har benyttet 

et høyt kamerastandpunkt, for å redusere fokuset på forgrunnen. 

Målet og budskapet med dette fotografiet var å vise kontraster til vår hverdag her i Norge, samt å 

fange flest mulig detaljer i dette bylandskapet. Her har det vært viktig å bruke en blenderinnstilling 

som slipper inn mindre lys. ”Fotografiet har en stadig viktigere rolle å spille i dokumentasjonen av 

vår skiftende kultur og vår bruk og misbruk av naturen.” (Hedgecoe, 2006: 206)

En viktig ting jeg lærte om landskapsfotografi ved studiet i London var at et fotografi skiller seg 

ut om du tar det ved soloppgang eller solnedgang - også kjent som den gylne eller magiske timen 

(Young, 2010). Men med hensyn til egen sikkerhet, valgte jeg ved denne anledningen å ta bilder om 

dagen, og utfordringen ble det sterke sollyset.

Skisser

fotografen som hånDterer (kameraet) goDt, kan vise Det som ligger usett i minnet.

eikoh hosoe (ang, 2006: 49)

Til denne oppgaven har jeg ikke skissert noen forslag til bildekomposisjon, proporsjoner, eller 

annet. For meg handler fotografi om å prøve ut idéer, så jeg tar gjerne over 100 bilder på hver enkelt 

shoot. Dette gjør jeg for å prøve ut flere løsninger, forslag og være fleksibel og varierende, samt at 

jeg blir mer sikker på den tekniske delen. Det eneste jeg gjorde når jeg fikk utdelt denne oppgaven 

var å gjøre meg noen tanker rundt hver kategori. Disse stikkordene hadde jeg med meg hver gang 

jeg tok bilde, og det var svært veiledende i forhold til hva jeg i utgangspunktet hadde tenkt ut.

Her er en oversikt over idéer og forslag jeg hadde til de ulike kategoriene (laget i Excel).



Designvalg

Stiluttrykk

hvis bilDene ikke er goDe nok, er Du ikke nær nok.

robert Capa (ang, 2006: 38)

De 3 utvalgte bildene passer innunder kategoriene landskapsbilde, samt portrett av menneske og 

bil. Dette er tre svært forskjellige måter å ta bilder på, og det er mye å ta hensyn til, og å lære om 

før man gir seg ut på å gjøre det.

Farger 

ingenting er helt uavhengig av noe annet … Den ene tingen rimer meD Den anDre, 

og lyset gir Dem begge form.

henri Cartier-bresson (ang, 2006: 40)

Farger i et bilde kan gi uttrykk for både vitalitet og refleksjon, og styre vår sansing av størrelser 

og avstander. I tillegg kan farger påvirke oss til å fokusere på et bestemt område i bildet, hvor 

kontraster kan styre vår oppfatning av dybde og avstand (Hedgecoe, 2006). Jeg har absolutt tatt 

hensyn til farger, kontraster og mønstre i denne oppgaven, og jeg har prøvd å bruke dette mer bevisst 

i fotograferingen. 

Komposisjon

fotograferingens begrensninger ligger hos Deg selv, for Det vi ser, er kun Det vi 

er.

ernst haas (ang, 2006: 46)

Flesteparten av bildene som er tatt til fotoarkivet er i breddeformat, mens 33 stykk er i stående 

format. Opprinnelig er alle bilder tatt i RAW, for at jeg ved neste semester og i andre oppgaver kan 

jobbe med etterbehandling av hvitbalanse, farger, eksponering etc. Til denne oppgaven var jeg nødt 

for å gjøre alle bilder om til JPEG, for å få lagt dem ut på bloggen og gjøre dem klar til levering. 

Til bildekomposisjonen i de tre valgte bildene har jeg jobbet med å kontrollere balansen mellom de 

ulike elementene i bildet. Lyset har spilt en viktig rolle, spesielt det å få det til å se naturlig ut. Til 

fotoarkivet har jeg jobbet med tredjedelsinndeling, og lært mer om det gyldne snitt. ”De punktene 

hvor tredjedelslinjene krysser hverandre, kaller vi det gyldne snitt” (Hedgecoe, 2006: 66).



Egenevaluering 

Refleksjon rundt eget produkt

Jeg slutter alDri å utforske motiver … hvis Jeg slapper av, går Jeg helt sikkert 

glipp av noen store fotomuligheter … Det er utallige temaer igJen å utforske.

raghu rai (ang, 2006: 60)

Hvis jeg selv skal si noen ord om mine 3 utvalgte bilder må det være at de er tydelige, sterke, godt 

utført teknisk, svært varierte, og en forsmak på det andre som finnes i fotoarkivet. Fotoarkivet har 

krevd enormt mye, og det har vært en stor utfordring å planlegge fotoshoots mens man har jobbet 

med andre oppgaver. Jeg er veldig stolt over meg selv, stolt over hva jeg har fått til og hva jeg 

leverer inn. Dette er den oppgaven jeg er mest fornøyd med hittil, og håper andre også får interesse 

for mine fotografier.

Utvikling og prosess 

for å kunne lære opp mennesket til en ny lengsel, må DagligDagse gJenstanDer 

vises meD helt uventeDe perspektiver.

aleksanDr roDsJenko (ang, 2006: 63)

Når det gjelder denne oppgaven har jeg vært svært strukturert og streng med meg selv. Dette er den 

eneste obligatoriske oppgaven hvor jeg ikke er på nybegynnerstadiet, så da stiller jeg så klart høyere 

krav til meg selv. Derfor har jeg fotografert kontinuerlig og brukt tiden godt. Jeg har prøvd mange 

teknikker og metoder, både nye og gamle.

Konklusjon 

ingen skole og ingen kirke er en like goD lærer som øyet, som forståelsesfullt 

ser hva som er fremfor Det. 

alfreD stieglitz (ang, 2006: 65)

Denne oppgaven er jeg ekstremt tilfredsstilt med, og jeg har lagt utrolig mye arbeid i dette. Alt jeg 

har lært fra fotografi studiet i London er blitt brukt videre, og jeg har lært enda mer om fotografi 

etter denne oppgaven. Jeg har spesielt lært hvor mye det kreves av deg som fotograf, hvor mye du 

må være klar over og ta hensyn til. Dette er et tøft yrke, men noe jeg absolutt vil prøve. Det handler 

om å se, å bli sett, og å se seg selv (Meyer, 2011).
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Oblig. 2 - Logo

Innledning

I denne oppgaven skal jeg utarbeide produktnavn og logo for en ny frokostblanding. Jeg har gått 

dypere i historikken bak frokostblanding, sett på forklaringer og undersøkelser/artikler om kosthold, 

samt mer. Videre så har jeg lært mye om konkurrentene og de forskjellige produktene som er på 

markedet i dag. Egenskaper og design er to viktige faktorer jeg har fokusert på i prosessen. For meg 

er frokost det viktigste måltidet i løpet av en dag, det gir meg økt konsentrasjon, bedre prestasjon på 

trening eller andre aktiviteter og bedre humør. “Melk og korn utfyller hverandre, de næringsstoffene 

melk har mye av, har korn lite av- og omvendt.” (Tine)

Mitt valgte produktnavn ble “Secale” som betyr rug, noe som er hovedingrediensen i mitt fiktive 

produkt. Rug inneholder mange viktige næringsstoffer som kostfiber, vitaminer, mineraler og 

antioksidanter, dessuten er skandinavene de som spiser mest rug (Havrefras). “Rugkjernene bør få 

ekstra fokus, for forskningsresultatene viser nemlig at det i høy grad er de som nedsetter dødeligheten” 

(Iform), og dessuten viser ulike studier at rugfiber nedsetter risikoen for tykktarmkreft (Iform).

Problemstilling

Jeg har utformet problemstillinger innen: a) målgruppen for produkter; b) egenskaper som logoen 

skal vise; c) utfordring i designet; og d) produktnavn.

A) Hvordan kan jeg uttrykke hvilken målgruppe produktet skal ha gjennom grafisk design? Hvordan 

kan jeg grafisk fremstille en logo som retter seg mot målgruppen kvinner?

Her er utfordringen å lage en logo som skal representere identiteten til produktet, og samtidig vekke 

interesse hos kvinner som målgruppe.

B) Hvordan kan jeg uttrykke sunnhet og femininitet i logoen, og at det samtidig retter seg mot 

kvinner?

Her handler det om designets egenskaper, og hvordan den valgte identiteten kan uttrykkes.

C) Hvordan kan logoen rette seg mot kvinner på en ny måte, men samtidig holde seg innenfor 

kategorien frokostblanding? Hvordan designe en logo som tiltrekker kvinner?

Utfordringen her er å ha et unikt design med et feminint preg, samt farger som appellerer, og samtidig 

tilhøre kategorien frokostblanding i hodene på de kvinnelige forbrukerne.

D) Hvilket produktnavn bør benyttes, som skal gi et feminint uttrykk? Hvordan lage et produktnavn 

som appellerer seg til kvinner?

Her kommer jeg til å tenke annerledes når det gjelder hva som skal skille seg ut og vekke 

oppmerksomhet. Det gjelder å tenke nytt og kreativt, og finne et navn som har mye femininitet over 

seg, og som kan appellere til en bred gruppe med kvinner.



Tolkning av oppgaven 

Jeg tolket denne oppgaven som at vi skulle designe et nytt, og eget merke for frokostblanding. 

Briefen er litt uklar i forhold til om vi skulle velge oss en eksisterende bedrift eller “lage” vår egen. 

Hvis det var slik at vi måtte velge oss en bedrift som allerede eksisterer, måtte det mer research 

til, og man måtte vært bevisst på bruken av elementer denne bedriften er kjent for. Jeg har jobbet 

en del med å utforme problemstillinger, som jeg har jobbet mye med å løse/finne svar på gjennom 

prosessen.

Konsept og målgruppe

Konseptet mitt ble en frokostblanding rettet mot kvinner, som ønsker en bedre og sunnere livsstil. 

Målgruppen er kvinner hovedsaklig, alder: 20-45. Denne aldersgruppen er mest opptatt av å sminke 

seg om morgenen enn å spise frokost (Ruus, 2010). Den passer for unge kvinner, fordi dette er en 

aldersgruppe som har problemer med frokosten; enten så 1) spiser de ikke frokost, 2) vet de ikke hva 

de skal spise til frokost, eller 3) de spiser ikke næringsrikt nok (Lied, 2010).

Denne frokostblandingen er ment for å være velsmakende, fristende og appellerende, og dessuten 

noe de vil bruke liten tid på om morgenen. For voksne kvinner handler det mer om å passe på 

kroppsformen, være bevisst på sine valg, og være fornøyd med sin kropp. “Frokostblanding består 

av forskjellige kornsorter, tørket frukt, nøtter, puffet ris og søtning i form av sukker eller honning”. 

(Wikipedia)

Budskap/oppnådd handling 

Det jeg vil formidle med min ferdige logo, er at det representerer et sunt og godt produkt som skal 

tiltrekke kvinner, og gjøre de mer bevisste på at frokost er et viktig måltid. Spiser du riktig frokost 

er du raskt på rett vei. Dette produktet er et raskt og enkelt måltid, perfekt for en travel morgen. Jeg 

har allerede tenkt ut hvordan dette kunne utviklet seg gjennom markedskommunikasjon.

Research og arbeidsprosess

Kreativ metode 

“kreativitet betyr ’skapenDe evne’, og kreativ tenkning betyr å søke løsninger på 

problem og å finne nye kunstneriske uttrykksformer.” 

(hva er iDéer og kreativitet leksJon) 

Idéutviklingsmetoder jeg har benyttet er hovedsakelig tankekart, og en teknikk hvor jeg lager kjeder 

av ord som jeg assosierer med hverandre, for eksempel med utgangspunkt i ordet morgen:  sol – 

frokost – vekkerklokke, og så bygde jeg på hver enkelt av de ordene igjen på samme måte; dette kan 

minne om lenkemetoden.

Tankekart fungerer alltid godt, og jeg foretrekker å starte med dette, siden da får jeg tankene og 

assosiasjonene ned på papiret og kan se mulige relasjoner. Jeg bruker denne metoden for å tømme 

hodet for impulser, og ender opp med en kilde til videre ideer, samt et overblikk over mitt problem 

(Nielsen, 2002).

Jeg synes at de metodene jeg selv har brukt fungerte godt; man må ta det litt som det kommer. 

Kommer en ny idé til deg, så må du prøve å videreutvikle den, og bruke andre kreative metoder. 

Jeg plukket dessuten ut 3 ord-forslag fra hver metode. Videre i prosessen skisserte jeg de vanligste 

kornsortene vi bruker i Norge, og skrev deres latinske navn ved siden av. Disse navnene ble jeg 

fasinert over, og valgte å bruke dem i oppgaven. Skisserte med bruk av latinske navn og følte jeg 

var på rett spor til det resultatet jeg ville oppnå. Underveis i skisseprosessen ble fokuset på et korn 

symbol større og større, så i de siste skissene prøvde jeg ut andre former. “S” ble raskt til en kontur 

av en kvinneform, og jeg søkte silhouette i Google for inspirasjon; jeg synes ideen var 

appellerende og nyskapende.



Inspirasjonsmetode 

“inspirasJon er som en magisk kraft som har en forunDerlig innflytelse på oss.” 

(nielsen, 2002: s24) 

Mye av min inspirasjon og informasjon finner jeg på internett. I denne oppgaven startet jeg med å 

undersøke markedet, avklare hva som finnes her i Norge, og dokumenterte alt jeg fant. Dette var en 

fin måte å komme i gang med forskningen på, og er en god metode for å komme i gang.

Videre så brukte jeg det jeg fant på internett for å søke mer spesifikt i bokkildene mine. Jeg har 

brukt veldig mye tid på å se på bilder og lese, samt undersøke betydningen av forskjellige ord og 

produkter, og stilt meg selv spørsmål. Jeg har gått dypt inn i alle konkurrentene, og har gått gjennom 

det som er på markedet, samt laget meg en oversikt, og sett sammenhenger.

Analyse 

Å definere mine problemstillinger hjalp meg til å fokusere, og ga meg større innsikt i hvilke løsninger 

jeg søkte etter (Nielsen, 2002). De mest kjente aktørene som finnes på det globale markedet er: 

Kellogg’s, Nestle, AXA, Weetabix, First Price, General Mills, Post etc. Det finnes utrolig mye 

variasjon i denne bransjen, men produkter rettet mot kvinner er i fåtall. Det nærmeste man kommer 

er Nestlé’s Fitness. Mitt uttrykk og logo er ment for å være en utfordrer for Fitness, noe som skal 

uttrykkes gjennom fasong og farge.

Når det gjelder problemstillingene mine, så har jeg også jobbet mye med løsninger til disse. Som 

nevnt over er målgruppen min kvinner i alderen 20-45. Dette bestemte jeg meg for ganske fort, 

rett etter tankekartet, og fordi jeg hadde meg selv i tankene. Hva synes jeg er appellerende innen 

frokostblandinger, og hvorfor? Selv benytter jeg meg mye av frokostblandinger, og som en personlig 

kommentar må jeg si at designet har mye å si, med hovedtrykk på fargebruken.

Skisser

“kreativitet er hentet fra De latinske orDene Creare eller Creatus som betyr å 

bringe frem, skape. enkelt fortalt hanDler Det om å skape noe nytt.” 

(lerDahl, 2007: s21)

Skissene mine er fordelt på tre A4-ark; de er enkle, men uttrykker prosessen min godt. Jeg har 

utviklet skissene fra en sol, til en silhuett av en kropp. Jeg synes prosessen var både utfordrende 

og interessant, og idéene har strømmet inn mens jeg har skissert, og vært fokusert; da det er moro. 

Dessuten er det en fin måte å presentere idéene sine på, selv om jeg må innrømme at det krever en 

del tidsforbruk i mitt tilfelle (Skisser og skisseteknikk, leksjon). “Evnen til å tegne er avhengig av 

evnen til å se slik en kunstner er, og denne måten å se på, kan være utrolig berikende.” (Edwards, 

2001: s14)

Moodboard

Inspirasjonsprosessen ble startet med å lage flere moodboards av alle konkurrentene, slik at jeg og 

andre som ser dem kan få en rask oversikt over hvilke produkter som tilbys, og hvordan de ser ut.

I fremstillingsprosessen i Illustrator brukte jeg sirkler som hjelp til fargevalg; dette gjorde det 

enklere å sammenligne og se hva som fungerte og ikke. Når det gjaldt selve fonten, så gjorde jeg et 

utvalg av fonter, som jeg skrev ned på basis av hva jeg foretrakk. Deretter valgte jeg den fonten som 

jeg følte stemte best til min håndtegnede “S”; med et ytterligere kriterium, og det var at det skulle 

ha et feminint preg.



Designvalg

Stiluttrykk

Den utvalgte sjangeren for oppgaven er frokokstblanding, og mitt fiktive merkenavn ”Secale” 

passer veldig godt inn, siden navnet betyr rug. Rug er en kornsort, og dette blir fremhevet i designet 

jeg har laget i Illustrator. Kvinneformen er ment for å passe med målgruppen jeg ønsker å rette meg 

mot, og kan også indirekte appellere til menn, og få dem til å kjøpe det. Dette fordi det er en silhuett 

av en slank og attraktiv damekropp.

Mange av frokostblanding-merkene bruker deler av navnet til grunnleggeren, personnavn, til logoen, 

dette skaper nærhet og troverdighet (Rybakken, 2004). Jeg velger å skape mitt merkenavn og logo 

på grunnlag av noe annet, og skiller meg derfor ut. Logo er en vid sjanger, hvor fokuset er rettet på 

identiteten til bedriften som skal bli representert. Den bør skille seg tilstrekkelig ut fra konkurrenter, 

for å bli husket, og være konsistent; i tillegg skal den bli tilrettelagt for mange typer media, og bør 

derfor være sterk og fleksibel (Morioka, 2006).

Typografi

“typografi er tekstens stemme.” (rybakken, 2004: s251) 

Jeg valgte en slank seriff-font, som er satt i kursiv, siden det er ment for å bli oppfattet som feminin, 

elegant og myk (Innføring i typografi leksjon).

Jeg valgte fonten Didot, som er en ny-antikva font, utviklet av Francois Didot i Paris i 1784-88. 

Denne fonten er karakterisert med ekstrem kontrast mellom tykke og tynne linjer; seriffene er veldig 

tynne og de vertikale linjene veldig tunge. Fonten er mindre leselig enn mellom- og gammel-antikva, 

og er blitt inspirert av Empire-tidens arkitektur. (Innføring i typografi leksjon). 

Jeg har valgt å skrive “ecale” i minuskler og har brukt skriftgraden 85pt. Jeg har tatt hensyn til 

bokstavmellomrom; de er så store at de skiller de enkelte bokstavene fra hverandre og så små at 

ordene henger sammen i enheter (Innføring i typografi leksjon). Dette er en displaytypografi, hvor 

denne formen for skriftbehandling er ment for å fange oppmerksomhet hos mottakerne (Forskjellige 

typer visuell kommunikasjon leksjon).

Produktnavnet ”Secale” går under navnekategorien urspråklige ordnavn, siden ordet er latinsk, og 

brukes i vitenskapelig sammenheng. Dessuten funger et slikt navn godt internasjonalt sett, siden 

latin har dannet grunnlaget for de fleste europeiske språk (Rybakken, 2004). Mitt navn går under 

kategorien kalligrafisk navnetrekk, som innebærer at det er en vakker håndskrift, og virker på flere 

måter som en signatur, som for eksempel i Kelloggs; dette er ment for å uttrykke tillitt ovenfor 

kundene. Den har også et typografisk navnetrekk, som vil si at den er basert på en skrifttype, og 

dette er ment for å virke solid og tillitvekkende. Sammen vil jeg oppnå en helhet i logoen: “Helhet 

oppnås når alt i en komposisjon passer sammen som et sammenhengende hele, og hver del bidrar til 

helheten i det totale bildet.” (Edwards, 2001: s95)

Farger 

Fargene jeg har valgt å benytte er svart, og valører av lilla og gul, som vil si fargens mørke eller 

lyse toner. Disse fargene har jeg kommet frem til gjennom mine moodboards og skisser. Lilla 

er en sekundærfarge, som vi får når to primærfarger blandes; i dette tilfellet blått og rødt. For å 

komplimentere lilla, har jeg benyttet gul, som for øvrig er en primærfarge. Komplementærfarger vil 

si at begge fargene står rett overfor hverandre i fargesirkelen. Dette ble valgt bevisst for å oppnå en 

sterk kontrast og harmoni i logoen.



Ettersom det er valører av disse fargene som er benyttet, så er også selve kontrasten dempet. Lilla er 

en farge som kan uttrykke mystikk og uro, ettertanke, anger, stolthet og rettferdighet, mens gul kan 

uttrykke sol, varme, glede, misunnelse, bitterhet, visdom, positiv start (Farge symbolikk leksjon). 

For Secale logoen så har jeg plukket fargene på grunn av relasjonene til stolthet, positiv start, varme 

glede, og mystikk.

Komposisjon, layout, grid 

Komposisjonen er godt balansert. Gjentakelse blir benyttet, gjennom at kornets strå har felles trekk 

med typografien; særlig bokstaven “L”. Kornene er arrangert bak fonten, slik at fokuset først og 

fremst skal være rettet mot navnet Secale. “I tegning defineres kontur som en kant slik du ser den.” 

(Edwards, 2001: s95)

Egenevaluering 

Refleksjon rundt eget produkt

Når det gjelder logoen og uttrykket den er ment for å skape så er jeg meget tilfredsstilt. De positive 

assosiasjonene jeg ønsket i utgangspunktet er til stede. Selv ved et raskt blikk på logoen skjønner man 

at det har noe med korn, kropp og velvære å gjøre. Ettersom kroppen og fonten er utformet på denne 

måten, sier logoen også noe om at det er rettet mot kvinner.

Prosessen har vært lang, og i visse perioder krevende. Jeg synes selv at jeg har klart å forbedre meg 

hver gang jeg har jobbet videre med utformingen. Illustrator er fortsatt en utfordring for meg, særlig 

med tanke på Live Trace. Logoen passer godt på esker, kartonger og annen emballasje, gjerne plassert 

øverst i venstre hjørne. Neste gang vil jeg prøve å bruke ytterligere idéutviklingsmetoder, som jeg har 

lest om, og ser frem til å utprøve. Ellers har jeg flere nye triks jeg kan benytte innen Illustrator, og jeg 

ser for meg at jeg er klar for nye utfordringer innen dette programmet.

Utvikling og prosess 

Prosessen har fungert godt, og jeg har planlagt slik at jeg har jobbet kontinuerlig og intensivt. Jeg 

kunne nok ha begynt litt tidligere med oppgaven, ettersom jeg ventet til det var to uker igjen før frist. 

Den uken jeg begynte ble jeg også syk, noe som gjorde at jeg fort hang litt etter.

Jeg fikk tatt meg igjen, og føler jeg har jobbet veldig godt den siste helgen og underveis i uken. Jeg 

merker selv at når man jobber så intenst med en oppgave hver dag, så ser man også forbedringene 

lettere og fortere. Forskningsprosessen tok lengst tid, både fordi jeg bevisst valgte å investere mye tid 

på det, og fordi det var lærerikt; desto mer jeg leste, desto mer ville jeg lære. Tislutt måtte jeg sette en 

grense for meg selv, og begynne skissearbeidet. 



Unikhet blir uttrykket gjennom kombinasjonen av kalligrafi og typografi, på en ny måte. Figuren og 

streken er elegant, ikke hard og maskulin, eller firkantet og geometrisk. Den artistiske streken viser 

noe mykt og kunstnerisk ved seg, som er ment for å appellere til kvinner. At dette er en logo for en 

frokostblanding skjønner man også på grunn av rugkornet som er med i logoen, derfor eksisterer det 

liten tvil om hvem logoen retter seg mot og hva det skal representere. Om logoen også var trykket 

på en typisk frokostblanding emballasje, ville det ikke vært noen tvil om hva produktet er.

D) Hvilket produktnavn bør benyttes, som skal gi et feminint uttrykk? Hvordan lage et produktnavn 

som appellerer seg til kvinner?

En del av innsatsen har gått i arbeid med det rette navnet for den fiktive frokostblanding. Målet var 

å ha noe annerledes, og som skilte seg ut. Secale høres fransk og elegant ut, med mye vokaler og 

musikalitet; den kan være melodisk. Derfor ente jeg opp med dette navnet istedenfor de andre jeg 

utarbeidet på idéstadiet.

Konklusjon 

Denne oppgaven har vært utrolig interessant og jeg har lært masse jeg ikke visste fra før. Avgjørelsen 

jeg gjorde i starten, ved at jeg valgte frokostblanding, gjorde meg opplagt og sulten på å lære mer, 

noe som støtter opp under at dette var det rette valget for meg.

Jeg burde startet med tydeligere definisjoner på mine problemstillinger, siden det er mitt utgangspunkt, 

jeg gjorde dette etter skissene. Når det kommer til problemstillingene har jeg utarbeidet presise og 

gjennomtenkte svar.

A) Hvordan kan jeg uttrykke hvilken målgruppe produktet skal ha gjennom grafisk design? Hvordan 

kan jeg grafisk fremstille en logo som retter seg mot målgruppen kvinner?

Ettersom den valgte målgruppen er kvinner, så er dette uttrykt gjennom konturen av kvinneformen 

i logoen, i form av en kalligrafisk ”S”; og typografimessig den feminine skriften. Sammen utgjør 

kalligrafien og typografien en sammenhengende logo.

B) Hvordan kan jeg uttrykke sunnhet og femininitet i logoen, og at det samtidig retter seg mot 

kvinner?

Kvinneformen som kommer frem i kalligrafien viser en slank kvinne, med smale lår, men som 

samtidig har litt form; dette kan for mange være et sunt kroppsideal. Jeg synes logoen uttrykker 

at dette er et produkt tilrettelagt for kvinner, og at det samtidig viser sunnhet, og glede; da særlig i 

sammenheng med å oppnå den ideelle kroppen, som for mange er et mål.

C) Hvordan kan logoen rette seg mot kvinner på en ny måte, men samtidig holde seg innenfor 

kategorien frokostblanding? Hvordan designe en logo som tiltrekker kvinner?
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Oblig. 3 - Illustrasjon

Innledning

 I denne oppgaven skulle jeg visuelt fremstille en plakat etter en selvvalgt sang fra en musiker/

gruppe/orkester. Oppgaven skal løses i Photoshop, og inneholde vektorgrafikk som er produsert i 

Illustrator.  I tillegg har jeg vært innom musikk- og reggae-historie, studerte flere barnebøker, slik vi 

ble anbefalt, og lyttet til en god blanding av musikkstiler.
 

Tolkning av oppgaven 

I tolkningen av denne oppgaven fant jeg ut at jeg skulle lage illustrasjon til en plakat for en musiker, 

gruppe eller orkester. Denne plakaten skulle være i formatet 50x70cm, med 3mm bleed og 300 ppi, og 

ikke inneholde noe tekst, men legge særlig fokus på bruk av visuelle virkemidler. Låten jeg valgte å 

illustrere en plakat etter var ”Man Down” (se: http://www.youtube.com/watch?v=sEhy-RXkNo0), 

en ganske ny låt fra 2011. Denne låten er fremført av Rihanna, en ung men allerede velkjent R&B 

artist. Denne låten er tydelig inspirert av den karribiske og verdenskjente stilen reggae. En av de 

store bak denne musikkstilen, og som har mye ansvar for spredningen av denne musikken, var 

legenden Bob Marley, med låter som: “One Love”, “Buffalo Soldier”, “No woman No Cry”.

Konsept og målgruppe

Konseptet mitt ble en musikkplakat for låten ”Man Down”. Låten er fra Rihannas femte album 

”LOUD”, hvor flere av låtene er inspirert av hjemlandet hennes (Rihannanow.com).

Denne plakaten er ment for å vekke oppmerksomhet med sterk fargebruk, og med en tydelig visuell 

stil knytte en forbindelse til reggaemusikk. Denne musikkstilen ble kjent på slutten av 1970-tallet, 

og karakteriseres med en ”snudd-på-hodet” og offbeat rytme, der basstromme og skarptromme 

nærmeste har byttet plass (Musikkordboken).
 

Designet er ment å fange oppmerksomheten til unge mennesker, og gi denne musikken en ny 

dimensjon. Målgruppen som følger Rihanna og hennes musikkstil er hovedsakelig unge jenter 

(Hvamstad, 2009).

Budskap/oppnådd handling 

I låten blir det sunget om en mann som ble skutt, fremført i velkjent reggaestil, og for å uttrykke 

det så kom jeg frem til å lage et omriss i hvitt, noe som ofte blir tatt i bruk på drapsscener for 

å markere i kritt hvor og hvordan den drepte har ligget. Her er det tatt i bruk glade farger, som 

kjennetegner reggae, og skapt kontrast med et mye mer alvorlig uttrykk i form av dette omrisset. I 

denne kombinasjonen kan det nesten virke som omrisset danser, men med blodflekken ved hodet 

skjønner man at det ikke er noen dans på gang. Oppsummert så er det jeg ønsket å formidle med min 

plakat en gjenspeiling av låtens lyriske innhold og stemning.

 

Meningen med en slik plakat er å føre til økt salg av denne låten, gjerne i form av flere nedlastninger 

av mp3, i tillegg til at folk skal bli mer opptatte av Rihanna, og forstå henne som en artist som har 

budskap med mening i musikken sin. En plakat skal vises tydelig på avstand, og et typisk kjennetegn 

til en slik plakat er at den er visuelt gjennomarbeidet med enkle former og sterke farger, som igjen 

er ment for å trigge budskapet hos publikum.



Research og arbeidsprosess

 Kreativ metode 

Innen kreative idéutviklingsmetoder har jeg benyttet tegne- og skisseutstyr, samt flittig bruk av 

internett for inspirasjon. Jeg har også lyttet til mye forskjellig musikk, med særlig fokus på den låten 

jeg endte med å velge.
 

Inspirasjonsmetode 

”tilfælDig inspiration; at bruge tilfælDig inspiration er en goD metoDe Der 

hJælper Dig at få nye og annerleDes iDéer.” (nilsen, 2002: 109)

I denne oppgaven startet jeg med å innhente informasjon om formatstørrelser og illustrasjonsstiler. 

Jeg har brukt internett, bibliotek og iTunes for å finne svar på forskjellige spørsmål jeg hadde fra 

starten av, i tillegg til de spørsmålene som har dukket opp underveis.

Format: Betegnelse for størrelsen på en tegning eller et maleri; overflatens proporsjoner, det vil 

si forholdet mellom lengde og bredde på en rektangulær flate. Formatet kan ha forskjellig form- 

rektangulært, rundt, trekant osv. (Edwards, 2001: 212)
 

Typiske formater og formatstørrelser jeg fant var: bannere, skilt, plakater, lerret, roll-up, brosjyrer, 

visittkort og bøker (Allkopi.no). Plakatformatet som blir tilbudt av Optimalprint er A3, 420x297mm 

(Optimalprint.no). På Reklamebanners sider kan man kjøpe plakatrammer fra størrelsen A0 til A4 

(Reklamebanner.no), samt man kan få kjøpt gatebukk med størrelsesforhold 60x85cm, messevegger 

i forskjellige størrelser og roll-up med størrelsesforhold 85x200cm. Det er helt tydelig fra min 

research at plakater og annet visuelt materiale kan fås trykt i mange formatstørrelser.

I utgangspunktet startet jeg med å fordype meg i orkestre, og leste derfor mye om instrumenter og 

de ulike epokene. Det viste seg å være en utfordring å finne et musikkstykke jeg likte, siden de fleste 

er inspirert av gamle klassiske stykker, eller gjengivelser av disse. Derfor endte jeg opp med å høre 

på andre musikkstiler, og fant ut at jeg ville benytte en kjent artist i stedet.
 

Jeg beveget meg mer mot moderne R&B og pop, som har en yngre målgruppe. Tilslutt sto det 

mellom tre vidt forskjellige låter; 1) Bruno Mars – Just the way you are, 2) Abject ft. The Scientist 

– Mystical, og 3) Rihanna – Man down. Jeg valgte Rihanna siden hennes låt er både fengende, og 

hadde noe spesielt ved seg. Låten har en rytme og komposisjon som gjorde meg i godt humør, samt 

at den er full av fargerike reggae-trekk som inspirerte meg. Refrenget i låten lærer du fort, og er 

vanskelig å glemme (Lorentzen, 1997).
 

Analyse 

Konkurrentene til Rihanna er andre kvinnelige artister som har liknende profiler; slik som Britney 

Spears, Miley Cyrus, Taylor Swift, Lady Gaga, Katy Perry, Beyoncè, Ke$ha (Billboard.com) Når 

det gjelder de mannlige artistene konkurrerer hun mot Justin Bieber, Bruno Mars, Usher, Eminem, 

Akon, Pitbull (Billboard.com). Det de alle har som fellestrekk er at de er store mediepersonligheter, 

og til tross for at de er posisjonert tett ovenfor hverandre, har de noen unike trekk som skiller dem 

fra hverandre som artister.

Skisser

Mine analoge skisser er fordelt på fire A4-ark, som inkluderer: idéskisser, arbeidsskisser og 

presentasjonsskisser. Noen inneholder farger, andre ikke. Videre har jeg jobbet mye med komposisjon 

og ulike elementer i Illustrator, hvor jeg har forbedret skissene, og jobbet med å videreutvikle idéene 

mine. Itillegg har jeg også jobbet mye med fremstillingen av ulike digitale skisser.



Moodboard 

Min inspirasjonsprosess startet med at jeg lagde moodboard med illustrasjoner fra barnebøker og 

grafiske designeres arbeider (Bos, 2007). Her var det form, farger, og en annerledes og nyskapende 

idè som fanget min interesse. Det andre moodboardet er preget av reggaemusikk, med innslag av 

artisten Rihanna. Dette har jeg brukt fordi jeg ville ta hensyn til hennes stil og uttrykk, og hva som 

kjennetegner musikkstilen reggae. Moodboardene ble et fint utgangspunkt for skissering, og gir 

klare retningslinjer, samt at de setter inspirasjonskildene i en visuell sammenheng.

Designvalg

 I denne seksjonen blir valgene jeg har gjort underveis i prosessen, frem til sluttproduktet, presentert. 

Jeg har sett på 1001freefonts.com, og fant 2 fonter som ville passet bra til denne plakaten; Armalite 

rifle eller ICBM SS-20. Ettersom vi ikke kunne bruke tekst i plakaten, så får jeg ikke benyttet dem 

i det endelige produktet.
 

Stiluttrykk

Musikk er en svært viktig kilde til glede i vår eksistens, derfor henger det tydelig sammen med 

populariteten til sangere og andre artister. Musikkplakater eller –postere generelt er ment for å vise 

en persons favorittartist eller -gruppe, og pryder ofte veggene i ungdommers rom, eller henger 

rammet inn i leiligheter. Mennesker har alltid hatt stemme, og har alltid likt å synge, spille og 

nynne, både til arbeid og til fest. Vi startet tidlig med å trampe rytmisk, slå hendene sammen, og på 

en slik tilfeldig måte ble også instrumentene til (Vold, 1995).

Farger 

Fargene jeg har valgt å benytte er hvitt, samt valører av sekundærfargen grønn, og primærfargene 

gul og rød. Grønn og gul har jeg brukt ettersom det er fargene som representerer flagget til Jamaica, 

hvor reggaen har sin opprinnelse. Rød og grønn er også komplementærfarger (Grunnleggende 

fargelære leksjon). Gul er en farge som kan uttrykke positive følelser som varme, glede, visdom, 

samt negative følelser som misunnelse og bitterhet. Fargen rød kan uttrykke kjærlighet, energi, 

heltemot, men også krig og blod. Fargen grønn kan uttrykke vekst, frodighet, framgang, håp, 

harmoni (Fargens symbolikk leksjon).



Komposisjon, layout, grid 

Bakgrunnen er ment å se ut som en blinkskive, hvor sentrum treffer figuren i hjertet, også for å 

understreke drapet som blir beskrevet i låten. De gule polititeipene er elementer jeg har valgt å 

benytte og gjenta, siden de ofte brukes i en drapsscener for å sperre av og varsle publikum; videre så 

er de gule kryssene inspirert fra det Jamaicanske flagget, så det ikke er tvil hvilken musikkstil dette 

hører til. Fargebruken har hovedsakelig vært rød, gul og grønn, siden det kjennetegner musikkstilen 

reggae. Blodflekken og pistolen er ment for å være i elementer i kontrast til den glade stemningen 

i plakatdesignet, og for å illustrere et noe mer alvorlige helhetlig budskap. Pistolen har jeg stilisert 

og gjort hvit, mens blodflekken er rød og brukt for å illustrere at figuren er et omriss av en død 

person, ikke en glad danser. Tilslutt for å dempe bakgrunnen, slik at den ikke skulle stjele for mye 

oppmerksomhet, la jeg til effekten ”add noise” i Photoshop.

Egenevaluering 

 Refleksjon rundt eget produkt

Plakaten jeg har produsert for låten ”Man down” av artisten Rihanna er jeg selv meget tilfredsstilt 

med. Mitt fokus lå på musikkstilen og innholdet, og dette kommer godt frem ved fargebruk og 

gjentakelse. Låten blir hovedsakelig illustrert gjennom figurens omriss, pistolen, blodflekken, 

mens fargevalget og bakgrunnen knytter plakaten til musikkstilen. Videre så illustrerer det artistens 

budskap, og retter seg mot målgruppen hennes. Jeg har tatt hensyn til illustrasjonsstiler fra barnebøker, 

og derfor endt opp med et enkelt, originalt og nytt uttrykk.
 

Utvikling og prosess 

Prosessen og utviklingen i denne oppgaven har jeg jobbet mye med, og føler at den er gjennomtenkt 

og utprøvd. Jeg har fra første uke jobbet med research, og innhentet informasjon som var nødvendig 

for å begynne skisseringen. I høstferien har jeg jobbet med skisser og prosess. I løpet av den siste 

uken har jeg jobbet med digitaliseringen av skissen, samt prøvd meg frem med ulike elementer og 

farger. Det eneste negative ved digitaliseringen er at jeg føler jeg ikke fikk jobbet nok i Photoshop.
 

Konklusjon 

Denne oppgaven har vært krevende siden den var så åpen, og jeg følte meg veldig fristilt. Jeg 

begynte i utgangspunktet å se på orkestre, men endte opp med artisten Rihanna og hennes låt ”Man 

down”. Oppgaven har vært spennende, samtidig som den har vært utfordrende; særlig var det fint 

å jobbe med en låt jeg liker godt, og det har nok påvirket arbeidsinnsatsen. Selv er jeg klar over at 

man ikke kun kan jobbe med ting man liker, men det var definitivt motiverende i dette prosjektet.
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Oblig. 4 - Layout

Innledning

I denne oppgaven skal jeg designe layout til boken ”Kunsten å koke vann” av Jamie Oliver. Dette 

skal utføres i InDesign og dokumentet skal gjøres klar for trykk.

Tolkning av oppgaven

Min tolkning av oppgaven er at jeg skal designe layout for en kokebok, hvor jeg skal vise eksempler 

på sidene i boken. Boken passer for alle som liker å lage mat, og elsker å spise. Mitt design skal 

ta hensyn til dette; at det er en vid målgruppe, at det skal inspirere, være enkelt og se godt ut. Til 

oppgaven fikk jeg tildelt 5 bilder, 4 oppskrifter og annen viktig informasjon jeg skulle bruke i 

layouten. Her er det først og fremst layouten man skal jobbe med, så man skulle ikke lage egne 

illustrasjoner eller legge ved egne bilder.

Konsept og målgruppe

Målgruppen for denne kokeboken er veldig bred; alt fra helt uerfarne til drevne matlagingsfreaks 

(rundtombogen.dk). Mitt konsept ble å lage en oversiktlig layout, hvor man lett finner frem til den 

informasjonen man trenger , slik at matlagingen skal bli effektiv. Videre så har fokuset vært rettet på 

å gjøre det visuelle uttrykket så enkelt som mulig, slik at det ikke forstyrrer det tekstuelle innholdet.  

Klare farger har blitt benyttet for å illustrere kategorien oppskriften hører under.

Budskap/oppnådd handling

my philosophy to fooD anD healthy eating has alWays been enJoying everything in 

a balanCeD, anD sane Way. fooD is one of life`s greatest Joys yet We`ve reaCheD 

this really saD point Where We`re turning fooD into the enemy, anD something to 

be afraiD of. (...) knoWing hoW to Cook means you`ll be able to turn all sorts of 

fresh ingreDients into meals When they`re in season, at their best, anD Cheapest! 

Cooking this Way Will alWays be Cheaper than buying proCesseD fooD, not to 

mention better for you.

– Jamie oliver (Jamieoliver.Com)

Dette er Jamie Olivers egen filosofi og budskap med matlaging. Min oppgave er å utføre og uttrykke 

dette  visuelt og teknisk. Det innebærer planlegging og nøyaktighet av grid-system, samt designvalg, 

typografi og fargebruk. Mitt budskap er at matlaging skal være inspirerende og gøy!



Oppskriftssidene har bilder på venstre side, og tekst på høyre, slik er layouten gjennom hele boken. 

Sidene er fordelt med innledning, ingredienser, porsjoner, tips og fremgangsmåte. Plasseringen av 

de ulike elementene har jeg kommet frem til gjennom idéutvikling og skissearbeid. Et eksempel på 

kapittelforside er gjennomarbeidet, dette for å benytte alle vedlagte bilder og utarbeide et kreativt 

forslag til layout.

Skisser

I denne oppgaven startet jeg med å lage disposisjons- og idéskisser; altså raske skisser hvor jeg 

prøver ut plasseringen av tekst og grafiske elementer (Typografisk garnityr og rammer leksjon). 

Senere bearbeidet jeg disse, gjorde de mer presentable, og jobbet med utformingen. Videre i 

prosessen lagde jeg skisser med farger, og dette er ment for å vise hvordan jeg planlegger å bruke 

farger som en del av designet. Disse skissene er mer nøyaktige, og utformingen ganske lik det som 

skal sendes til trykk (Typografisk garnityr og rammer leksjon). Deretter jobbet jeg med InDesign, 

prøvde ut mange forslag og lagde digitale utkast.

Moodboard

6 moodboard er designet av 6 ulike kokebøker; som viser forside, tittelside, kolofonside, 

innholdsfortegnelse, forord og et eksempel på oppskrift med bilde. Moodboard gjør det enklere for 

meg å komme i gang med ideer og begynne skisseringen.

Research og arbeidsprosess

Kreativ metode

Min kreative metode for denne oppgaven ble å analysere andre kokebøker for så å sette meg inn i 

hvordan de er bygd opp og gjennomført. Deretter la jeg merke til layouten på de ulike sidene, og 

hvordan de har brukt bilder, farger, typografi, samt hvor mange marger og kolonner som er brukt. 

Inspirasjonsmetode

Å se i kokebøker er en stor inspirasjon i seg selv. I løpet av denne oppgaven har jeg blitt svært bevisst 

på hvordan kokebøker er bygd opp, og hva de legger vekt på. En del av min tid har blitt benyttet til 

å besøke ulike bokforhandlere, for å se og studere i forskjellige kokebøker som finnes. Utvalget er 

enormt, og det har vært svært lærerikt og interessant. Selv har jeg testet ut noen av oppskriftene, og 

det har også vært til inspirasjon.

Analyse

”Kunsten å koke vann” er en noe annerledes Jamie Oliver bok. Denne boken tar for seg basisteknikker 

(trinn for trinn forklaringer), tilberedelsesmåter, samt personlige tips og kommentarer. Det er ingen 

bilder av Jamie selv i boken, som man ofte finner i hans andre kokebøker. 

Tittelsiden har en kreativ løsning på typografien, som jeg har eksperimentert mye med. Den er 

midtstilt, har både bold, semibold og regular skrift vekt, med skriftstr. 48 på ”K”, resten i blått i 

60pt, mens teksten i svart er i 24pt og med en annen font. Kolofonsiden er midtstilt, og bruker en 

serif font i str.14. Innholdssiden er høyrestilt, for å skille kapitler fra sidetall. Tittelen er midtstilt, 

bold condensed vekt, og i str. 60pt. Forordstittelen er det samme som innholdstittelen, mens teksten 

er venstrestilt, og det som skulle utheves er i bold skriftvekt. 



Komposisjon, layout, grid

Layouten i boken er en blanding av: asymmetrisk, som gir store variasjonsmuligheter og et mer 

livlig uttrykk; og symmetrisk, som stort sett er fri for bevegelsesretninger (Typografisk garnityr 

og rammer leksjon). På alle spread har jeg benyttet 4 kolonner for å jobbe nøyaktig og presist, 

dette har også fungert som ekstra hjelpelinjer. Marginene har målet 12,7mm på alle sider, mens 

mellomrommet på kolonnene er 4,3mm. Grid-systemet jeg har benyttet har linjeavstand 14pt. De 

ulike elementene er plassering slik at de skaper en dynamisk balanse, hvor tekst, farger og innhold 

harmonerer hverandre.

Designvalg

Stiluttrykk

Som tidligere nevnt, er stiluttrykket ment å være enkelt og rent, uten elementer som forstyrrer 

budskapet i teksten. Vekt har blitt lagt på at uttrykket skal ha en viss klassisk eleganse, og derfor har 

jeg benyttet en passende font med serif. Itillegg har jeg vært opptatt av at layouten skal gjenspeile 

Jamie Olivers enkelhet, og hans ønske om en enkel og forståelig kokebok. 

Typografi

I boken har jeg benyttet både sans serif og serif fonter, slik det sto i oppgaveteksten. Adobe Caslon 

Pro, er en serif font, som jeg har brukt i oppskriftene og undertitler. Denne fonten ble designet av 

Carol Twombly i 1990, og blir blant annet benyttet i The New Yorker (Wikipedia). Myriad Pro, er en 

sans serif font, som har jeg brukt til titlene. Dette er en Opentype versjon av den original Myriad font, 

designet av Christopher Slye og Fred Brady (Wikipedia). Hensyn har blitt tatt i forhold til å bruke 

god typografi, som består av følgende: skriftstørrelse 9-12 har best leselighet, og både kursiv og fet 

skriftvekt er benyttet, men kun i små mengder for å ikke senke lesehastigheten. Bokstavmellomrom 

og ordmellomrom har også blitt tatt hensyn til i forhold til leselighet (Innføring i typografi leksjon).

Farger

Fargene som har blitt benyttet er tatt direkte fra elementer i bildene, og deretter brukt i respektive 

titler og rammer. Dette er gjort med tanke på å ha en fin flyt og gjentakelse i layouten. På tittelsiden 

har jeg valgt fargen blå, ettersom bokens tittel refererer til vann. Blå er en primærfarge, og kan bety 

trofasthet, harmoni, fred, håp og tro; noe som igjen er gunstig for bokens helhetlige uttrykk.
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HTML leksjoner og videoleksjoner

Grid-de usynlige linjer, Filformater, Fargens symbolikk, Trykkeprosessen, Sjekkliste, PDF, Trykk 

klargjøring generelt, Typografisk garnityr og rammer, Innføring i typografi

Adobe InDesign: Leksjon 01 Grensesnitt, Leksjon 02 Nytt dokument og lagre, Leksjon 05 

Baselinegrid, Leksjon 06 Rows and types, Leksjon 08 Insert pages, move pages, delete pages, 

Leksjon 09 Master pages, page number, Leksjon 10 Flere masterpages, Leksjon 11 Export to PDF

Egenevaluering 

Refleksjon rundt eget produkt

Med eksisterende kokebøker som utgangspunktet så kan jeg si at jeg er tilstrekkelig fornøyd med 

min egen variant og tolkning. Jeg føler jeg har funnet min egen stil, samtidig som jeg har holdt meg 

innenfor kokebokstilen. Målene mine var at det skulle være lettleselig, enkelt og balansert; dette 

har jeg oppnådd og tatt hensyn til gjennom hele prosessen. Jeg har nådd alle mål jeg satte for meg 

selv i starten, og personlig så ville jeg absolutt kjøpt denne kokeboken om den var tilgjengelig i 

butikkene.

Utvikling og prosess

Utviklingen i denne oppgaven har hovedsaklig vært gjennom InDesign, men ikke uten å ha gjort 

flere analoge skisser i forkant og underveis. InDesign er et program jeg aldri har jobbet med før, så 

med dette utgangspunktet føler jeg at jeg har plukket opp mange nyttige basisteknikker. Resultatet 

har jeg opparbeidet gjennom kontinuerlig arbeid, research og mye utprøving (og feiling).

Konklusjon

Denne oppgaven har vært en lærerik prosess, hvor det har krevd mye av meg som kreativ utøver. 

Jeg har gjort mitt beste, stått på, jobbet regelmessig og strukturert. Til denne oppgaven har jeg 

benyttet meg mest av internett, da gjennom profesjonelle læringsvideoer. I fremtiden er det nok lurt 

å skaffe seg mer litteratur på den tekniske biten, og finne mer litterær inspirasjon. En viktig ting jeg 

har lært er bruken av grid-systemet, og har selv fått erfare hvor viktig det er.



Litteratur og forskjellige inspirasjonskilder

Alfsen, O.M. & Gausdal, T.V.(4.opplag 2010) Mat og drikke, Press

Aarum, A.O., Amland, A.G., Blaker, B., Hushovd, R.U., Hårstad, I., Kongsten, L.G. & Kåsin, B. 

(8.opplag 2004) Fra boller til burritos, Sosial og helsedirektoratet

Alsaker, K. (4.opplag 2002) Verdens beste wok, Kagge forlag AS

Høydalsnes, A. & Melbye, C. (2006) Verdens beste dessert, Spektrum forlag

Ambridge, C. (2005) Juice og smoothies, Spektrum forlag

Malouf, T. (2010) The Hummingbird bakery – cupcakes and muffins, Ryland Peters & Small 

Google søke-ord

Kokebøker, jamie oliver, norske kokker, 


