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Type Oblig. 03 Illustrasjon

Navn Annette Berg Dalen

Måloppnåelse Middels

Tilbakemelding

Illustrasjonen har potensial til å nå høy vurdering med tanke på enkelheten og lek 
med farger og strek. Det er bra. Ellers skjer mye i bildet som bidrar til at de ulike 
illustrasjonselementene tar fokuset fra hverandre(øyet lander ikke noe sted), så her 
kan du jobbe enda mer med plassering/komposisjon slik at den hvite mannsfiguren 
kommer enda mer fram. 

Budskapet med tanke på tekst kommer fram. Bra. Når det gjelder selve musikkstilen 
blir illustrasjonen en smule mer ”glorete” enn å bli helt troverdig som reggae(en slag 
moderne versjon). Så på videoen også. Fargetonene i den er på en måte mer 
”integrert” i låten. 

Ellers tenkte jeg at det kanskje hadde vært litt kult å bruke blodet som 
bakgrunn(ringene)? (Bare en idé sånn i farta…)  I stedet for å legge den som en flekk 
i toppen. Nå gir det litt inntrykk at den er tilfeldig plassert og bidrar til litt ubalanse. 
Du kunne jobbet mer med å få mannen til å ligge ned. Nå er det nesten som om han 
løper litt og snubler i det gule krysset(ser du hva jeg mener) Bildet er tatt ovenfra, 
men denne vinkelen har du ikke helt lykkes med å formidle.

I rapporten viser du at du har satt deg inn i musikkstilen. Bra. Du har med 
format(dette ser ikke ut til å være rett med tanke på at den er like stor som teksten i 
pdf’en). Du forklarer idé. 
Det er litt mye informasjon til tider. Pass på slik at ikke rapporten blir en leksjon.. 
Hold fokus på det som er viktig og utelat det som ikke er nødvendig å ha med.
Kjempebra at du har god inndeling i tekst/titler.
Du forklarer hvordan du har tenkt i forhold til farge og ilustrasjonselementer, men 
ikke så mye om hvorfor ting er plassert slik de er overfor hverandre. (Ordet 
”hvorfor” er viktig å kunne svare på innen design.)
Diverse kilder. Bra!

Du har gjort en god jobb(på kort tid ). Jobb litt mer med den til mappevurderingen så 
kan det være sjanse for å dra opp vurderingen ytterligere. Rapporten er stort sett god, 
men har litt mye informasjon so, kunne vært kortet ned på.
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