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Oblig 01

- Fotoarkiv
Brief: Du skal skape en base med bilder som kan benyttes 

gjennom hele studieåret, i øvelser og prosjekter.

Oppgave: Det skal tas 100 bilder, minimum 10 bilder pr. 

kategori. Kategoriene er bestemt på forhånd, men hvilke motiver du velger til 

de forskjellige kategoriene er valgfritt. Kategoriene er som følger: Mennesker, 

Symboler, Bylandskap, Dyr, Mote/Trend, Form, Mat, Stemning, Kontraster og 

Transport. 3 bilder skal analyseres, og leveres inn. Bildene skal kun beskjæres, 

ikke manipuleres.

Evaluering: 

Form, komposisjon 30%

Kommunikasjon (budskap, mål) 30%

Variasjon: 10%

Rapport 30%

Utstyr benyttet til denne oppgaven: Adobe Photoshop (til beskjæring av bilder), 

Excel, penn, notatblokk, speilreflekskameraet Canon 7D, objektiver Canon 50mm, 

Sigma 12-24mm og Tamron 70-300mm, Velbon stativ og Hähnel giga T pro II 

selvutløser.

Tidsrom: 10 uker

Gjennomførte shoots: 24, 2-3 shoots i uken

De 3 utvalgte bildene til levering

1. Kategori: Transport - Lotus Elise 111s

2. Kategori: Menneske - Hanne

3. Kategori: Bylandskap - El Dahar, Hurghada, Egypt

Gjentatte innstillinger:

Fil/format: Opprinnelig RAW, levering JPEG

Størrelse/dimensjon: 5184 x 3456

ISO: 200

Color space: Adobe RGB

Picture style: Neutral

Autofokus
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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).
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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 noen 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).
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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)
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Oblig 02

- Logo
Brief: En logo skal gjenspeile et varemerke eller bedriftens 

visuelle identitet. Du skal designe en logo som skal være 

tilpasset den visuelle identiteten til produktet eller 

bedriften. Du er din egen kunde, om må derfor begrunne 

logoens design med tanke på hvordan logoen skal oppfattes.

Evaluering: 

Formspråk 30%

Kommunikasjon (budskap, mål) 20%

Gjennomtenkthet 20%

Rapport 30%

Oppgave: 1. Velg et av følgende produkter for utarbeidelse av produktnavn og 

logo. A) Frokostblanding, b) sjokolade eller c) kaffe. 2. Research, 3. Definer 

problemstillingen, 4. Idéutvikling og skisser, 5. Fremstill logoen digitalt i Adobe 

Illustrator, 5. Ferdigstill logoen i følgende fargespesifikasjoner: a)RGB, b) CMYK 

og c) Gråtoner.

Utstyr benyttet i denne oppgaven: HB, 2B, 4B blyant, tegnepapir, viskelær, penn, 

farger, Adobe Illustrator

Tidsrom: 4 uker

Problemstillinger:

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?

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

retter seg mot kvinner?

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?

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

lage et produktnavn som appellerer seg til kvinner?
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Lilla C=65%, M=100%, Y=0%, K=10%

Gul C=0%, M=20%, Y=70%, K=10%

“S” + font C=0%, M=0%, Y=0%, K=100%

Lilla R=114%, G=30%, B=121%

Gul R=230%, G=192%, B=88%

“S” + font  R=0%, G=0%, B=0%

“Y” 83,19%

Korn 26,54%

“S” + font 100%

Secale  
betyr rug, og er mitt fiktive produktnavn.

Rug 
er en kornsort som inneholder mange 

viktige næringsstoffer og antioksidanter, dessuten er 

skandinavene de som spiser mest rug.
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Oblig 03

- Illustrasjon

Oppgave: 1. Velg en låt du skal illustrere til, 2. Idéutvikling og research, 3. Innhent 

informasjon om formatstørrelser og illustrasjonsstiler, 4. Produser en av skissene 

digitalt.

Utstyr benyttet til denne oppgaven: HB, 2B, 4B blyant, viskelær, tegnepapir, 

farger, penn, Adobe Illustrator og Adobe Photoshop.

Tidsrom: 3 uker

Musikkvalg

Valgt låt: Rihanna - Man down

År: 2011

Album: Loud

Musikkstil: Reggae, r&b

URL: http://www.youtube.com/watch?v=sEhy-RXkNo0

Brief: En musiker/gruppe/orkester har kontaktet deg og 

ønsker en visuell fremstilling av en av sine låter. Målet 

med oppgaven er å få frem et originalt og nytt uttrykk, 

illustrasjonen skal gi musikk en ny dimensjon. Plakaten skal 

være i formatet 50x70cm, med en oppløsning på 300ppi og med 

3 mm bleed.

Evaluering:

Visuelt 50%

Teknisk 20%

Rapport 30%

http://www.youtube.com/watch?v=sEhy-RXkNo0
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Grønn C=85 (90), M=10 (30), 

Y=100, K=0

Rød C=0, M=75 (80), Y=100, 

K=8,24 (0)

Gul C=0, M=10, Y=95, K=0

Politi teip (gul) 

C=0, M=10, Y=95, K=0

“Oh mama mama mama

I just shot a man down

In central station

In front of a big ol’ crowd

Oh Why Oh Why

Oh, mama, mama, mama

I just shot a man down

In central station”
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Oblig 04

- Layout
Brief: “Kunsten å koke vann” er en fiktiv bok. Du skal designe 

layout til denne boken, og vise eksempler på hvordan sidene 

skal se ut. I boken skal du bruke én serif font og én sans serif 

font. Side formatet skal være 200mm x 260mm, med 3mm bleed.

Bildene skal plasseres på venstre siden, mens oppskriften 

plasseres på høyre.

Evaluering:

visuelt 50%

Teknisk 20%

Rapport 30%

Oppgave: 1.Idéutvikling og research, 2. Se på typografi, marger og fargebruk, 3. 

Design- og layoutskisser, 4. Utfør bokens layout i InDesign.

Utstyr benyttet til denne oppgaven: HB, 2B, 4B blyant, tegnepapir, viskelær, linjal, 

penn, farger, Adobe InDesign

Tidsrom: 4 uker

Kokeboken

Navn: Kunsten å koke vann

Forfatter: Jamie Oliver

Antall sider: 15

Font: Adobe Caslon Pro og Myriad

Skriftstr: 14pt

Antall kolonner: 4 (grid), 2 (layout)

Format: 20 cm x 26 cm

Bilder: 5 stk

Marg: 12,7 mm

Mellomrom: 4,23 mm
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Læringsaktiviteter

1. semester
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Analoge skisser
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Typografi
Seriff-fonter

Sans serif-fonter

Målet er å få en grunnleggende praktisk innføring i typografi og typografiske 

prinsipper, gjennom analoge og digitale øvelser. I tillegg skal dere erfare hvordan 

typografi brukes i forskjellige trykksaker 
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Adobe Illustrator
Målet er å trene opp de 

digitale ferdighetene, og ta 

utgangspunkt i en skisse.
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Adobe Photoshop
I tillegg til å fotografere, skal dere bli mer kjent med det å jobbe i Adobe Photoshop.



27

Adobe InDesign
Målet er å innføre grunnleggende opplæring i bruk av 

programvaren Adobe InDesign, samt grunnleggende 

ferdigheter i utarbeidelse av en flersidig trykksak. I tillegg 

til innføring i layout og bruken av grid.
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Fotografier
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