
OPGAVEN
Der ønskes 2 forskelligartet behov til 
Unge Centeret Nuuk.

Den ene er en video/ animation ag logo 
til facebook og den anden en pjece til de 
unge.

Før processen starter mødes vi og laver 
en afstemning på de 2 produkter og 
under mødet får vi klarlagt ønsker og 
krav.

MÅLGRUPPE
12-17 årige udsatte og omsorgssvigtet 
børn



DESIGNKRAV FB VIDEO
• Bruge den farvede logo

• Varighed max 10 sekunder

• Skal bruges til at fange 
  opmærksomheden

• Kort tekst ‘Vi er her for dig’

• Format 1080x1080

PROCESBESKRIVELSE AF FB VIDEO

• Inspirationssøgning/ youtube

• Storyboard

• Illustrator klargørelse til Ae

• Redigering Ae

PRODUKT 1 – FB VIDEO



FB VIDEO
Storyboard

Med en storyboard skitserer jeg flere 
scener, for at visualisere animationen 
på papir. Under denne proces  
kommer ideerne også til effekterne 
jeg kan tilføje undervejs.



FB VIDEO
Ai til Ae

For at kunne bruge logoen i After Effects, 
er det vigtigt at sætte hver element i 
deres egen Layer i Illustrator.

Hvis dette ikke bliver gjort, så vil man 
ikke kunne animerer hver enkelt Shape, 
de vil ende med at være låst til hinanden 
som en hel Shape.

After Effects Import
Det er simpelt at importere sin Ai-fil til 
Ae, men det er vigtigt at man vælger 
Composition og Layer Size for at kunne 
elementerne ind i hver deres Layer. Hvis 
man vælger Footage kommer logoet ind 
som en hel Shape, selvom de er lagt i 
deres egen Layer i Illustrator.



I kontrol panellet arbejder man i frames 
og Layers. Her kan man importere Ai 
elementer og tegne/ animere direkte på 
skærmen.

For at undgå pixelering af Shapes er det 
vigtigt at trykke og markere  
Continuously Rasterize ikonet. På den 
måde kan man scalere elementerne 
uden at få pixelering.

Rendering
Som det afsluttende så sender jeg Ae 
filen videre til Adobe Media Encoder 
Queu. Her er det nemmere og vælge 
format til det videon er tiltænkt.

Under Preset Browser er der allerede 
indstalleret forskellige presets til Web 
Video og andre formater. Så der søger 
jeg på Facebook og der kommer presets 
der allerede passer til facebook. Og så 
trykker man bare på Play og lader  
programmet gøre sit arbejde.

FB VIDEO
Ae effekter

For smooth transitions i animationerne 
er det også en god ide og trykke F9 på 
alle keyframes og markere Smooth Blur 
ikonet for at give alle animationer en 
mere naturlig bevægelse.



PRODUKT 2 – PJECE
DESIGNKRAV PJECE
• Billeder af unge

• Stærke farver/ komplementær

• Forside skal fange opmærksomheden

• A5 størrelse/ ca. 8 sider

PROCESBESKRIVELSE AF PJECE

• Skitsering af layout

• Søgning af billeder

• Afprøvning af fonte/ printe for at 
  se font

• Opsætning af tekst

• Printe pjece

• (Præsentation af Pjece)

• Justering af layout og rettelser til tekst

• Printe pjece og tjekke for rettelser

WORKFLOW EKSEMPEL

Samtale og 
afstemning, 

økonomi

Søgning af 
billeder og 
redigering

Typografi 
opsætning 

og justering af 
elemnter

Beskrivelse  
af produkt, 

brand

Valg af font

Fremvisning  
til klient

Aflevering 
af færdig  

produkter  
i ønsket  

filer

Søgning af 
inspiration, 

moodboard

Skitser på  
papir

Detaljeret 
opsætning

Print af  
produkt og 

kvalitetssikring



PJECE
Skitser

Fra starten havde jeg en god  
visualisering af hvordan pjecen skulle 
sættes op. Formatet vil være A5.

Jeg startede med at skitsere layoutet 
for at få den visualiseret groft på noget 
papir. Jeg havde fået teksten udleveret 
i word-dokument og kunne udfra den 
give en estimat på hvordan jeg kunne 
sætte teksten op på siderne.

Jeg vidste, at jeg skulle fokusere på 
billeder af unge som var glade og med 

stærke farver der gerne gav noget  
kontrast igennem hele layoutet.

Valget er farverne er bevidst, da det  
hurtigt fanger de unges opmærksomhed 
og stærke klare farver f.eks. neon farver 
faktisk giver ro og opmærksomhed til de 
unge.

Forsiden ville jeg også give sin egen  
logotype for at gøre den mere frisk til  
de unge.



PJECE
Typografi

Programvalg
Adobe – Inddesign til tekstbehandling.
Adobe – Photoshop til billedbehandling.

Dokumentet
A5 format og hæftet

Margins og Columns-forhold
15 mm i alle kanter.

Bleed
Der er afsat 3 mm hele vejen rundt om 
pjecen til beskæring.

Fontvalg
I følge vores designmanual skal vi så vidt 
muligt bruge Paralucent. Men, for at 
prøve noget andet har jeg denne gang 
valgt Century Gothic. 

Jeg vælger ikke en font tilfældig. Det  
sker udfra en proces hvor jeg vælger  
3-4 forskellige fonte som bliver sat op  
i forskellige størrelser, punkter og tykkel-
ser. Derefter printer jeg dem ud og laver 
derfra en vurdering af fonten jeg gerne  
vil bruge.

Når fonten er valgt laver jeg endnu en-
gang en print for at dobbelttjekke stør-
relse, afstand og tykkelse.

Den valgte font blev til Century Gothic 
Regular. Størrelsen valgte jeg til 10 pt. og 
med 12 pt. som afstand. Hæften måtte  
ikke blive for kort eller for lang og derfor 
var denne størrelse perfekt til den visual-
iseret layout.

Rubrikkerne er samme font i Bold og  
i UPPERCASE.

Farverne er valgt i forhold til at give kon-
trast og gøre læsbarheden mere tydeligt. 
Så der vægter det visuelle mere.

CENTURY GOTHIC

REGULAR

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V 
W X Y Z Æ Ø Å

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y 
z æ ø å

BOLD

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V 
W X Y Z Æ Ø Å

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y 
z æ ø å



PJECE
Typografi

Paragraph Styles
Til brødteksten og rubrik har jeg brugt 
Paragraph Styles og lavet indstillinger til 
ønsket tekst og udseende.

Indents and Spacing
Left justify er valgt for at få teksten helt 
ud til kant. Alt tekst er Aligned to grid. 
Med 12 pt. afstand.

Justification
Her har jeg prøvet at lege lidt med de 
forskellige tal, for at minimere floder og 
undgå at brødteksten ikke bliver for  
krympet og udvidet. Synes det lykkes 
rimeligt godt.

Jeg kunne havde ladet standardind-
stillingerne blive som de var og opnå 
samme resultat. Så, det var mere for  
at få en fornemmelse for den.



PJECE
Billedbehandling

Billederne er stock billeder fundet og 
hentet fra Shutterstock. 

Der billederne var af høj kvalitet, er der 
ikke ændret så meget. Jeg har kun skulle 
fokusere på at opnå kontrast i billederne. 

Eksemplet er en billede af en mand der 
holder en mobiltelefon og der lod jeg  
baggrunden forblive gul/ orange og 
skulle kun ændre mandens røde skjorte 
til blå for at opnå bedre kontrast.

Til dette effekt har jeg først startet med 
at fritlægge manden. Dette har jeg gjort 
for at gøre hans farvelægning med blå 
farve nemmere for mig selv.

Efter fritlæggelsen bruger jeg Hue/Satu-
ration og med Hue pilen finder jeg den 
blå farve. Da farven rammer hele perso-
nen Inverter jeg masken, så den blå farve 
forsvinder og der efter med Brush Tool 
maler jeg den blå farve frem på de øn-
sket områder.

Den samme teknik bruger jeg gennem 
alle de andre billeder.



Mockup Pjece

Mockup Video



RESULTAT AF DE 2 PRODUKTER
Jeg synes jeg har nået i mål med begge 
produkter. Jeg ved godt at pjecen og vid-
eone ikke har den røde tråd helle vejen 
igennem. Men, det gør ikke noget i dette 
tilfælde, da de 2 produkter skulle bruges 
på hver deres måde.

Videon er de glade for og de vil bruge 
den til nogle af deres facebook nyheder 
fremover.

Pjecen har så vist sig at være en succes 
blandt målgruppen. Der er indtil videre 
blevet printet omkring 400+ af dem. De er 
glade for den og farverne har ramt rigtigt 
godt og givet den ønsket effekt i forhold til 
at tage de unges opmærksomhed.


