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SIDE 1 

Prosessrapport 

Denne rapporten tar for seg min refleksjon rundt 

arbeidet med fordypningsoppgaven, dvs den 

praktiske oppgaven.  

Jeg vil først ta for meg oppstartsfasen og 

planleggingen av den praktiske biten dvs 

fotografering av dansere. Jeg vil også ta for meg og 

beskrive ulike situasjoner som oppstod underveis i 

prosessen. Jeg vil også reflektere rundt samarbeid og 

bistand. 

 

Oppstart og planlegging 

I forbindelse med den teoretiske delen av 

fordypningsoppgaven så valgte jeg å skrive om 

dansefotografen Jordan Matter. Årsak til at jeg valgte 

Jordan Matter er p.g.a danser sportsdans. Det var 

derfor naturlig for meg å fotografere dansere, når jeg 

skulle starte den praktiske delen av 

fordypningsoppgaven. Mål var å lære hvordan jeg 

kan ta best bilder av dansere i action, og 

kunstneriske bilder.  

Den teoretiske delen ble vi ferdig med rett før jul, og 

vi fikk da informasjon om at etter nyttår skulle vi 

starte den praktiske oppgaven.  
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Da jeg har mange dansevenner i Bergen, fikk jeg 

grønt lys av min veileder til å låne med meg et 

speilreflekskamera i juleferien.  

Jeg booket to avtaler dvs en avtale med en freestyle 

danser og en avtale med en jazzdanser.  I tillegg til å 

fotografere i Bergen ønsket jeg etter jul å fotografere 

min Urban latin danselærer og barnedansere i 

klubben min, Lillestrøm sportsdanseklubb. Disse 

fotograferte jeg i slutten av januar.  

Etter jeg var ferdig å fotografere min urban latin 

danselærer og barnedansere så var jeg ikke helt 

fornøyd med resultat så jeg booket derfor en klasse-

venninne til studioet i Lillestrøm.  

Etter hver fotoshoot så evaluerte jeg og 

endret/korrigerte det jeg mente jeg kunne gjøre 

bedre. Eks Når jeg fotograferte i Lillestrøm min 

Urban latin trener og barne dansere så spirte jeg på 

forhånd om de  kunne kle seg i svart med noe røde 

detaljer, slik som Jordan Matter ville ha fotografert 

enkelte dansere. I tillegg gikk jeg til innkjøp av roser 

og røde sjal som jeg syns ville være fint å ha hatt med 

i bildene.  

Vedrørende det kunstneriske innslaget og 

fotograferingen hentet jeg all inspirasjon fra Jordan 

Mattter. Spesielt det røde motivet som vi ser på 
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bildet, og hvordan kontrastene fremhever seg ref. ut 

ifra bildene til Jordan Matter. 

Gjennomføring og Refleksjon  

Noe jeg har lært meg i løpet av prosessen er å sjekke 

at alt utstyr er ok før jeg forlater skolen. Dette fikk 

jeg erfare da jeg kom til Bergen. Jeg hadde 2 avtaler 

og dessverre gikk jeg tom for batteri når jeg var 

halvveis ferdig med nr. 2 danser. Batterilader som lå i 

fotovesken passet ikke til det kamera jeg hadde fått 

låne fra skolen.  Den andre episoden jeg opplevde 

var at da jeg skulle fotografere dansebarna og trener i 

Lillestrøm, da manglet minnebrikken. Den stod igjen 

i en pc på skolen. Heldigvis var min mor på besøk og 

hun rushet til nærmeste fotobutikk som var åpen. 

Jeg følte meg noe uprofesjonell når jeg måtte 

innrømme til dansere og trener at jeg hadde glemt 

minnebrikken. Jeg fikk god veiledning av læreren 

vedrørende hvordan jeg skulle fortsette med to 

minnebrikker.  

 Korona situasjonen var for meg også utfordrende, 

dette fordi jeg skulle få tak i dansere som fikk lov å 

danse i et studio. 

Smittevern reglene gjorde at jeg måtte booke om 

noen av avtalene for barna som jeg skulle 

fotografere. 
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Heldigvis er lokalene til klubben min privateid så når 

smittesituasjonen endret seg og barn fikk trene så 

hadde vi lokaler vi kunne bruke til fotograferingen. 

Nå i denne koronasituasjonen, så var både jeg og alle 

andre i klassen som jobbet med den praktiske 

avhengige av å være på skolen. Da skolen ble rød var 

det liten tid vi fikk til å jobbe med den praktiske 

delen som redigering så det syntes jeg var veldig 

utfordrende. Jeg fikk god bistand og veiledning fra 

læreren. Læreren sjekket bildene som jeg valgte ut 

og når jeg spurte om hvordan redigeringen så ut, så 

var læreren god til å pirke på ting, og viste også 

hvordan det kunne sett enda bedre ut med å redigere 

på bildene. Noe som jeg også ikke helt fikk bra til 

under fotograferingen var at i det studioet jeg 

fotograferte de fleste bildene, var lyset inne i studioet 

altfor gult. Det gikk dessverre ut over redigeringen 

av de aller fleste bildene jeg tok.  

Gjennomføringen av redigeringen var litt strevende 

da fokuset mitt var å redigere bakgrunnen helt hvit 

slik at det kunne skape skygger bak hovedmotivet 

som skulle skille kontrastene enda sterkere, og skape 

stemning! Hvordan jeg gjorde det var ved å forsterke 

bakgrunnen lysere, og senke lysstyrken lavere på 

hovedmotivet. 
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Jeg ser i ettertid at jeg kunne ha utarbeidet en 

fremdriftsplan når jeg startet den praktiske 

oppgaven. 

Konklusjon 

Hva har jeg lært etter denne 

fordypningsoppgave: 

• Mål: Lærte å fotografre dansere i action- jeg 

lærte at kunsten er å følge en danser med siktet 

i samme fart som dem og fokusere på timingen 

når jeg klikker (sportsmodus). I tillegg det å 

fotografere dansere kunstnerisk som Jordan 

Matter, jeg lærte her at detaljer er viktig lys og 

vinkler. 

• Fremdriftsplan og sjekkliste: 

o Jeg ville ha utarbeidet en detaljert 

fremdrift/handlingsplan. Årsak er at jeg 

oppdaget underveis i prosessen at jeg 

opplevde at jeg «glemte» småting som feks 

informere dansere om at de måtte ta på seg 

røde detaljer.   

• Beredskapsplan:  

o Når ting ikke går som planlagt ville det 

vært greit og hatt en beredskapsplan. Eks 

avlyser en danser hvem skal jeg ta kontakt 

med da? Rekvisita, ref. hva gjør jeg 

glemmer jeg viktige rekvisita. Etc. 


