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English Summary 
My project “Grown Woman” is about the role, the responsibilities and the challenges of being 

a grown woman. I use myself as a model for study, finding familiar situations, but without 

being autobiographical. I use visual storytelling for researching this topic, trying to visualize a 

selection of situations and thereby telling the story of being this particular grown up. 

Up to now, I have been working as an illustrator, doing a lot of animation as well. For 

this project I wanted to tell the story through comics, but it ended up being a mix between a 

graphic novel, a picture book, a flip book and comics, being more like a series of stills from 

an animation. 

In my master thesis I try to think through the choices of this project, trying to reflect 

on the choices, how they worked out in the process of making this booklet as my final piece 

of work. Also I try to reflect on the project as a research process. It is a complex process with 

lots of sidetracks, failures, surprises and luck. It is not perfect. It could have been better and 

different. This text is about how, what and why it became the way it did and why the process 

ended where it ended. Under my presentation there were a lot of people who were moved and 

touched by this story and this figure, and it surprised me that many felt a familiarity and a 

resemblance to themselves in it.  
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”Voksen dame” 
Problemstilling: 
Jeg vil undersøke gjennom visuell storytelling hva det vil si å være voksen og voksen dame i 

vårt samfunn av avtaler, forventinger og krav.  
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Del 1: Før 

Innledning 
Det er ikke alltid lett å være voksen dame. Det er så mye å tenke på, så mye å huske på, så 

mye å vite, så mange krav og forventinger. Hva trengs for å være voksen? Hva kreves 

egentlig? Hvordan få til en voksen hverdag? Vanskelig nok bare tanken på å være voksen. Og 

når man først har blitt voksen, så må man være det hele tida. Vi kan ikke rømme fra å være 

voksen.  

Jeg ville i masterprosjektet mitt se på følelsen av å være voksen. Men hva vil det si å 

være voksen? Kanskje vi ikke veit at vi er voksne før vi blir konfrontert med hverdagen 

gjennom problemer og utfordringer? 

 Jeg legger merke til at jeg er voksen når jeg betaler på bussen. Jeg legger merke til at 

jeg er voksen når jeg åpner døra når det ringer på –  eller betaler i nettbank eller svarer på 

mail. Alle disse tingene synes jeg er litt vanskelig, til og med veldig vanskelig. Jeg legger 

merke til at jeg er voksen når jeg blir konfrontert med rollen min på en påtrengende måte. Jeg 

er voksen som lager mat også eller når jeg bare går en tur, men da er ikke voksen-rollen en del 

av meg, da glemmer jeg meg bort, i hvert fall glemmer jeg bort være-flink-rollen og gjøre-

skikkelig-rollen. 

 Også er det alle de vanskelige voksen-tingene. Det er utfordringer overalt. Det blir en 

hel lang liste med voksenting jeg gjør hver eneste dag. Og hver eneste dag er skummel. Det er 

skummelt å være voksen.  

 Det er ikke bare jeg som synes det er vanskelig å være voksen. Vi finnes i alle former 

og i alle land. Det er de som kjøper tv før de betaler husleia. Det er de som har angst for å gå i 

butikken. Og det er de som bor hos mamma til mammaen dør. Og så er det en hel del som 

gjør alt som det skal gjøres. Men hva skal egentlig gjøres? Jeg ønsker å finne ut av hva 

voksen-rollen går ut på gjennom å se på baksidene, se på utfordringene, se på angsten. Jeg 

ønsker å utforske en voksen som ikke er helt på plass. For det er ofte lettere å se hva det vil si 

å være voksen ved å se på hva det vil si å ikke være flink til å være voksen. 

 

Dette temaet er noe jeg kan undersøke gjennom studier, gjennom å lese bøker og artikler – 

gjennom å tenke, gjennom å se på temaet som et psykologisk område, å granske rollen som et 

felt innen sosiologi eller  granske begrepet gjennom filosofisk tilnærmingsmåte og 

begrepsavklaring, fokusere på identitet og væren, men jeg ønsker å først og fremst utforske 

temaet kreativt og visuelt gjennom storytelling, gjennom et tekst- og bilde-samarbeide, 
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gjennom fortelling i en personlig tegneserieform, et medium jeg syns passer for dette stoffet. 

Ved å forsøke å formidle noe til andre, forklare og vise og kommunisere visuelt, vil jeg også 

få større innsikt og forståelse for hva som ligger i begrepet og temaet.  

 

I denne oppgaven kommer jeg først til å skrive om min bakgrunn både faglig og personlig for 

å begrunne hvorfor jeg valgte dette voksen-dame-temaet som prosjekt.  Så kommer jeg til å 

skrive om utgangspunktet til oppgaven og gå inn på både temaet og gjøre en 

begrepsavklaring, ta for meg  visuelle valg og mediet i seg selv. Deretter vil jeg fortelle hva 

jeg gjorde underveis i prosjektet, hvilke valg jeg landet på og hvorfor jeg valgte som jeg 

valgte og hvilke teknikker jeg brukte, for så til slutt å prøve å reflektere litt rundt både valgene 

mine og uttrykket som jeg endte opp med.  

 

Læringsmål 
Jeg vil forsøke å utvikle og utføre et tegneserie-prosjekt hvor jeg utforsker hva det vil si å 

være voksen, hva som ligger i dette begrepet og hva det handler om å være ”voksen dame”.  

Jeg ønsker å bruke mine erfaringer og kunnskap og tekniske ferdigheter på en personlig måte 

for å få nye erfaringer og kunnskaper. Jeg vil forsøke å samarbeide med profesjonelle 

veiledere, søke råd og eksempler hos tegneserieskapere. Så vil jeg produsere, lage en 

tegneserie, for deretter å presentere arbeidet. Jeg vil også kommunisere innholdet i prosjektet i 

en tekst hvor jeg reflekterer over prosess og resultat. Og til slutt er det utstillinga hvor jeg 

viser produketet mitt: tegneserien ”Voksen Dame”. På denne måten vil jeg også her forsøke å 

redegjøre for dette prosjektet ved å beskrive og følge en hel prosess fra idé til ferdig resultat. 

 

Min bakgrunn 
Illustrasjon og bildebøker 

Jeg er en illustratør fra Norge. I de siste seks årene har jeg jobbet med illustrasjon og 

bokdesign og omslag til bøker. Jeg har gjennomillustrert tre bildebøker, og selv har jeg lagd 

to bildebøker med både tekst og bilde. Mine to egne bildebøker er ”konsept-bildebøker”, den 

ene med fokus på hemmeligheter, den andre med fokus på ulike pappaer sett fra ståstedet til 

en som ikke har noen egen pappa. Jeg er veldig opptatt av boka som medium og boka som 

mulighet, formatet boka.  

Jeg har vært veldig interessert i både bildebøker og tegneserier hele livet, både å lese 

og å lage. Helt fra jeg var tre år har jeg tegnet bildebøker, brettet tre, fire ark og tegnet små 
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historier enten i bilder på hver side eller i ruter som en tegneserie. Sånn sett har både 

bildebøker og tegneserier vært en stor del av livet mitt og en gjennomgående linje helt fra jeg 

var liten.  

Bildeboka som medium er for meg en måte å tenke rundt voksen-dame-prosjektet som 

skaper en ramme  og en struktur som er inspirerende å jobbe innenfor. 

 

Animasjonsfilm 

Da jeg var yngre jobbet jeg mye med animasjonsfilm, spesielt stop-motion med blant annet 

cut-out-animasjon, leire-animasjon og dokkefilm med barbier. Jeg liker denne 

animasjonsprosessen som går over tid og hvor det er små forandringer fra bilde til bilde. Det 

handler mer om å få en følelse av tid og hvor viktig små bevegelser kan være, hvordan små 

nyanser kan fortelle historier, og spesielt kontrasten mellom smått og stort, hvordan små 

nyanser  opp mot store sceneskift kan være interessant. Noe jeg har hatt nytte av i sekvens-

arbeidet i voksen-dame-prosjektet, for bildene ligger så nær hverandre i serier at det nesten 

kan minne om en animasjon. 

   

Filosofi 

I de siste årene har jeg også studert filosofi ved universitetet i Oslo og har en nesten ferdig 

BAgrad. Her syns jeg  temaene og metodene og måtene å arbeide med stoffet og se ting på, er 

inspirerende. Og jeg føler at dette er fine vinkler og spennende metoder som kan overføres til 

storytelling. Begge deler handler om et slags forskningsarbeid, en slags eksperimentering og 

lek med tanker og ideer – og også eksempler og metaforer, for å finne passende og presise 

uttrykk for det jeg har lyst til å kommunisere og formidle. Jeg syns det er veldig interessant å 

jobbe med filosofiske metoder og blikk i det mer kunstneriske, bruke filosofien i visuelle 

fortellinger og omvendt: bruke visuelle fortellinger i filosofien, det er mye morsomt som 

kommer ut av dette, mye overraskende som jeg dermed snubler over. Visuelle fortellinger har 

ofte en stor fortellerkraft i seg selv, som alle kan forstå, alle kan oppleve og forholde seg til, 

mens i filosofi kan det å kommunisere tanker være vanskelig og tungt fordøyelig, og det er 

ikke tradisjon for det å kommunisere utover det lille lukkede filosofimiljøet. Og derfor syns 

jeg dette er spennende å blande. Ikke bare spennende, men også nyttig og fruktbart. Det kan 

gi interessante og overraskende resultater. I mitt arbeid med voksen-dame-prosjektet i 

masteroppgaven, har jeg hatt mye nytte av spesielt Heidegger og fenomenologien fra 

filosofiområdet. Dette gir en annen type inngang til temaet og inspirerer til bilder, visuelt 

språk og fortelling. 
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Ulike kunsthøgskoler, ulike begreper og ulike tilnærmingsmåter 

Jeg har også en bakgrunn fra forskjellige kunsthøyskoler, i Norge, i Sveits og i Sverige. Jeg 

tok min BA ved Kunsthøgskolen i Oslo og i kunsthøgskolen i Luzern  (Sveits) med fokus på 

visuell kommunikasjon, illustrasjon, tegneserie. Og jeg har et frittstående kurs i Bilderböcker 

för barn fra HDK, Gøteborg.  

 Det er interessant å se ulike tilnærminger til det samme feltet i ulike fagmiljøer, ulike 

steder, ulike lærere og ulike holdninger. Det er overraskende forskjellige holdninger og 

tilnærminger, grad av bevissthet og begrepsapparat i forhold til sjangrene og mediene. I Sveits 

har de ikke samme type bildebøker som vi har i Norden, i Norge har vi ikke samme type 

tegneserier som de som fins i Sverige. Begrepene innenfor visuell kommunikasjon, bokkunst 

og bildebok-teori er forskjellige, og disse begrepene former det som lages og er med på å 

skape ulike blikk og ulike uttrykk. Det kan inspirere og utvide, det kan sette i gang! 

Dette med ulike begreper har jeg vært interessert i siden jeg begynte å studere i 

utlandet, og denne interessen nettopp for begrepene og for verdiene og holdningene og 

tankene bak dem, har vært med på å forme denne masteroppgaven og har vært en viktig del av 

denne prosessen rundt voksen-dame-prosjektet mitt, ikke minst i forhold til valg av medium. 

 

Asperger-blikk på verden 

En viktig del av det som har forma dette MAprosjektet, er ikke minst min nevrologiske 

bakgrunn med asperger syndrom, ADHD og mye angst, noe som gjør meg uvanlig sårbar. 

Asperger syndrom er en diagnose innen autismespekteret og kan blant annet  innebære 

vanskeligheter med det sosiale, og personer med asperger syndrom får ofte psykiske 

tilleggsproblemer slik som angst, tvang eller depresjon. Det innebærer ofte en annen måte å 

være sosial på, en annen måte å være i verden på. Dette har jeg tidligere hatt store problemer 

med, og jeg har fremdeles og vil vel alltid ha utfordringer med det sosiale fellesskapet. Og det 

med angst, det med psykiske problemer, det med å ikke passe inn har vært et tema for meg 

bestandig. Selv om dette er spesifikt for meg, har jeg brukt denne bakgrunnen for å skape min 

hovedperson til dette voksen-dame-prosjektet, nettopp fordi jeg tror denne personlighetstypen 

kan lettere vise problemstillingene rundt det å bli voksen, og det kan oppstå både humor og 

gjenkjennelse i forhold til disse situasjonene.  

Jeg har heller ikke sett en tegneserie som tar opp voksenutfordringee i dette 

perspektivet. Noe jeg tror kan være interessant i seg selv. Kanskje til og med viktig! 
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Medium:  tegneserier/grafiske romaner 
Danmark og Sverige har hatt en lengre og mye sterkere tradisjon for tegneserie enn Norge, og 

i de siste tretti åra har tegneserie og grafisk roman blitt et selvstendig medium som også 

henvender seg til voksne både som underholdning og som kunstuttrykk.1 I Sverige og 

Danmark fins det flere ulike sjangre, stiler og temaer innenfor dette mediet. Tegneserier 

trenger ikke lenger være bare humor og underholdning, mediet egner seg like godt til alvor og 

dybde, følelser og tanker, relasjoner og samfunnskritikk.  Den personlige fortellingen og den  

selvbiografisk oppvekstskildringen er det flere eksempler på. Det fins også feministiske 

tegneserier, brutale voldsorgier, surrealistiske drømmeverdner, action, spenning og krim, 

fantasy-eventyr, politiske prosjekter og kunstneriske uttrykk og absurde seriefortellinger.  Det 

er mange tiår siden folk trodde tegneseriene bare var for barn, nå er det hyller fulle av 

spennende tegneseriehefter rettet mot voksne lesere. Det bobler av oppfinnsomhet og 

nyskapende tegneserieuttrykk i Sverige, noe vi i Norge kan la oss inspirere av. 

I Norge, derimot, er egne norskproduserte tegneserier et mye nyere, ferskere fenomen. 

Det er mindre utvalg, færre som driver med det og også et magrere publikum. Vi ligger minst 

ti år, kanskje tjue år etter Sverige på tegneseriefronten. Det virker som om de fleste i Norge 

fortsatt betrakter tegneserier som noe som er for barn eller til nød ungdom, ikke for voksne, 

og som noe som  bare er morsomt og vitsete. Det er få som leser tegneserie som noe annet enn 

lett underholdning, få som tenker på tegneserie som en arena for alvorligere temaer og 

historier, slik som krig, psykiske problemer, identitet eller oppvekst.  

Populære og brede norskproduserte tegneserier er Pondus, Nemi og Lunch som er lett 

og morsom underholdning og umiddelbar humor.  Den norske tegneserieskaperen Jon Arne 

Sæterøy, Jason, derimot, som er verdenskjent for sin særegne stil, absurde historier og  

forunderlige typer2, er det få i Norge som vet om. Fram til nå har tegneseriekultur i Norge 

vært underground.  

Men det har blitt en forandring.  Også her i landet har den grafiske romanen og 

tegneserien som medium fått en blomstring de siste ti åra.3 Det er et tegneseriemiljø som har 

begynt å gjøre seg gjeldende. Det har begynt å boble og putre og skje saker og ting også her, 

og det er spennende å se hvordan det etter hvert har kommet fram interessante 

																																																								
1	NUMER 89, 03 – 2011, s. 19 - 21 

2	NUMER 81,  03 – 2009, ”Jason og den rene linjen” av Morten Harper 

3	NUMER 93, 03 – 2012:  Oda Bhar, s. 10–13 + s. 16–17 

	



	 11

tegneserieskapere, slik som Inga Sætre og Bendik Kaltenborn, Rui Tenreiro, og også hvordan 

enkelte har blandet bildebok og grafisk roman, slik som Øyvind Torseter med ”Avstikkere”.4 

 Jeg synes det er inspirerende å se hva som skjer på tegneserie-fronten i Norge. Det 

føles som om det er mye ubrukt rom, mye ugjort, mange muligheter. Det er ikke bare de 

utøvende som har fått mer interesse for tegneserier, men det har også blitt mer anmeldelser av 

tegneserier, det har blitt mer interesse for utenlandske eksperimentelle tegneserier og det har 

blitt mulig å få tak i spennende tegneserier utenfra både som original og som oversatt. I tillegg 

har det i det siste kommet økonomiske støtteordninger og priser rettet spesielt mot tegneserier 

noe som skaper fokus og plass for tegneserier som eget selvstendig medium også i Norge.5 

Dette inspirerer og setter i gang prosjekter og aktiviteter, utstillinger og seminarer, og noe er 

på gang, noe er i ferd med å reise seg.  

 Denne bølgen av engasjement for tegneserien her i landet gjør at jeg blir  ekstra ivrig 

til å lage selv og være med på dette fellesprosjektet hvor vi løfter tegneseriemediet oppover.  

 

Min erfaring med tegneserie 

Jeg har jobbet mye med bildebøker, hvor jeg har illustrert, eller både illustrert og skrevet 

tekst. Men jeg har ingen profesjonell erfaring med tegneserier. Når det har vært åpne 

prosjekter på Konstfack og på Kunsthøgskolen i Oslo, har jeg ofte vært interessert i å utforske 

dette mediet og prøve ulike tegneserieuttrykk. Jeg føler tegneserie som form, passer godt for 

meg. Det gir mulighet til å kunne fortelle mer som i en film, hvor det er mange punkter, og 

hvor dveling kan komme fram i bildene og ikke bare ligge i teksten.  På en måte kan 

tegneserien ligne mer på en roman, en lengre bildereise hvor man har tid til å ta for seg flere 

personer, relasjoner, situasjoner og et lengre tidsspenn. 

 Allikevel synes jeg tegneserie er et utfordrende medium. Det er så mange biter og 

deler, og jeg har opplevd i noen større tegneserieprosjekter at jeg ikke greier å holde orden på 

helheten. Jeg ønsker veldig gjerne å jobbe med dette mediet for å kunne bli mer komfortabel 

med formen og bildespråket og helhetstanken – og for å eksperimentere meg fram og 

undersøke og ha tid til å prøve og prøve på nytt.  

 

  

																																																								
4	NUMER 96, 02 – 2013 

5	NUMER 89, 03 – 2011, s. 19 - 21 
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Personlig storytelling, den personlige historien 
Det er spesielt to tegneserieskapere, Inga Sætre og Lene Ask, som har spesialisert seg på ”den 

personlige historien”  i Norge. Inga Sætre har i ”Fallteknikk” (2011) brukt sine egne 

erfaringer, og stoffet er i stor grad selvbiografisk og basert på virkelige hendelser, relasjoner 

og følelser fra da hun flyttet på hybel. Lene Ask har også skrevet personlige og biografiske 

tegneserier,  blant annet  ”Hitler, Jesus og farfar” (2006). Disse to har både veldig ulike 

fortellerteknikk og visuell stil, men begge tegneserieskaperne bruker seg selv og sitt 

personlige univers, og verkene oppleves som personlige og troverdige, og historiene oppleves 

som selvopplevde. Noe som gir en nærhet og følelse av kontakt med et annet menneske, et 

ekte menneske. 

 Disse historiene og disse to serieskaperne har appellert veldig til meg, ”Fallteknikk” 

og ”Hitler, Jesus og farfar” har ladning i tillegg nærheten, som jeg tror det er lettere å få til når 

man jobber med levende modeller og det kjente og personlige.  

For meg har dette vært inspirasjonskilder. Det er også denne personlige stilen jeg er 

mest interessert i å jobbe med selv. Hvorfor det? Tegneserien føles som et passende medium 

for den personlige fortellingen, den kan være litt skisseaktig og gjenkjennelige, og det er 

mange bilder, så har den grafiske romanen kanskje mer dybde i forhold til karakteren, det er 

mer plass, mer rom for det personlige innen både tegneserie og grafisk roman kanskje, tenker 

jeg.  

En annen tegneserieskaper som inspirerer med sin selvstendighet, er Anna Fiske. Hun 

kombinerer tegneserier med bildebøker og blander sammen mediene og krysser grenser slik 

det passer best for prosjektet.6 Hennes frie forhold til grenser, sjangre og ulike medier og 

muligheter inspirerer veldig. Og jeg ser når jeg leser hennes tegneserier og bildebøker at alt er 

mulig, jeg kan lage tegneserie som bildebok, jeg kan ha ett bilde pr side, jeg kan gjøre helt 

som jeg vil!  

 Samtidig er jeg også inspirert av surrealistiske tegneserieskapere slik som de to 

norske: Torseter og Kaltenborn,  og amerikanske Jim Woodrings ”Frank” og flamske Oliver 

Schrauwen ”The man who grew his beard (2011) . Det drømmeaktige og skremmende er 

fascinerende. I det surrealistiske kan både bildene og historien være vanskelig å få tak på, det 

kan være både en styrke og en svakhet. Noen ganger kan det personlige bli for hverdagslig, 

syns jeg. Jeg har lyst til å jobbe med kombinasjonen mellom det drømmeaktige ukjente og det 
																																																								
6	NUMER 100, 02 – 2014, Mona Gjessing: intervju med Anna Fiske 
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mer kjente hverdagslige. Det er spennende å kunne bruke begge disse retningene og lage noe 

eget ut av det, finne et eget uttrykk ved å koble såpass ulike ståsteder, både når det gjelder det 

visuelle og fortellerteknikken.  

 Jeg føler at både de surrealistiske og de personlige tegneseriene jeg har lest, har vært 

gode på hver sine måter, men jeg sitter igjen med veldig ulike følelser og inntrykk, de spiller 

på ulike sider av meg. Jeg syns det er få som kombinerer de to, men når de kombineres, syns 

jeg det smeller. Slik som i den fascinerende og ladde  ”Epilepsi” (2006) av den franske 

tegneserieskaperen David B.  

 Jeg opplever at virkeligheten ikke bare er hverdagslig. Hverdagen kan også ha 

surrealistiske innslag, føles drømmeaktig, forvridd og merkelig, at det surrealistiske av og til 

er nærmere det troverdige og menneskelige enn ”kjøkken-realisme” hvor alt er vanlig og 

alminnelig og typisk. Denne kombinasjonen: personlig surrealisme, hvor jeg kombinerer det 

hverdagslige med det surrealistiske, er noe som jeg har lyst til å jobbe med selv. Jeg syns 

dette sier noe interessant om opplevelsen og at disse to ikke trenger å utelukke hverandre, 

men tvert i mot forsterke hverandre og spille på lag. Jeg har lyst til å prøve å jobbe med dette i 

tegneserieprosjektet mitt, det er ikke sikkert jeg får det til, men det er et område jeg er 

nysgjerrig på og interessert i, det knitrer i meg. 

 Når jeg tidligere har jobbet med tegneserie, har det også da vært dette jeg har vært 

opptatt av og interessert i å få til, denne kombinasjonen mellom surrealistisk og hverdagslig 

personlig og halvbiografisk i en ekspressiv og ladet helhet.   
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”En dag ble jeg så redd”, BA-oppgave, 2011 

Her jobbet jeg med angst som tema, min egen opplevelse av angst, helt hverdagslig og 

alminnelig angst slik jeg hadde det på rommet, men hvor jeg prøvde å formidle visuelt 

opplevelsen, og den indre verdenen kan oppleves nettopp surrealistisk og vill og 

drømmeaktig. 
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”November”, tegneserie 2011 

 

”When I watered my plant”, tegneserie 2013 
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”Søndag”, tegneserie 2014  
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Tidligere erfaringer med storyboard og ideer og skriving 

Jeg opplever at jeg jobber bra når jeg bare ”gjør”, når jeg ikke tenker, når jeg ikke har krav 

eller konkrete mål som jeg skal fram til, når jeg ikke prøver å se for meg et produkt som 

allerede er bestemt. Når jeg har prøvd å jobbe analytisk med skisser og storyboard, 

disposisjoner, huskelapper og struktur, så føles det strengt og trangt og kravstort. Da blir jeg 

lat og vegrer meg, og det jeg får gjort er uansett stivt og uinteressant. Jeg har erfart at det 

passer best for meg å jobbe intuitivt og fritt og ”lettvint”, det vil si å ha følelsen av at dette er 

noe jeg bare gjør for kos, for gøy skyld. Jeg tror det er viktig for meg, å la prosjektet drive seg 

selv, å la prosjektet gå dit det selv vil, og jeg følger med, etterpå, men jeg går ikke foran. 

Noen ganger går disse prosjektene helt feil, da kan jeg starte på nytt, for kanskje prosjektet 

trengte å gå blindveien først.  

 Jeg syns den tyske kunstneren Paul Klee sier det så fint når han beskriver den 

kunstneriske prosessen sin med at han ” går tur med linja” (”Taking a line for a walk”), noe 

også bildebok- og serieskaperen Shaun Tan sier i forordet til boka ”The Bird King” (2011) 7, 

og Olivier Schrauwen sier i foredrag om sin arbeidsprosess: Han vet aldri hvor han skal på 

forhånd, aldri hvordan historien skal ende, han begynner bare med en detalj og lar fortellingen 

gå dit den selv vil.  

 Jeg ønsker ikke bare å følge linja på en tur, men slippe hele historien løs, slippe 

fortellingen fri og se hva som skjer. Jeg jobber først og fremst intuitivt og fritt, men så har jeg 

små analytiske stopp innimellom hvor jeg prøver å se om jeg skal fortsette i den retningen 

eller forkaste og gå tilbake eller starte på nytt eller begynne på noe annet. Jeg justerer og 

vurderer underveis. Dette betyr at jeg bruker mye tid på å produsere, jeg lager masse, tegner 

masse, skriver masse, og refleksjonen kommer i arbeidet, ikke først, refleksjonen og ideene 

oppstår gjennom arbeidet, i prosessen.  

 Denne tilnærmingsmåten handler kanskje om at jeg i utgangspunktet er en intuitiv 

person som kan ha nytte av analyse og analytisk tenkning, men ikke i startfasen, ikke tidlig i 

prosessen, men heller seint, heller mot slutten av prosessen, i bearbeidelsesfasen. Dette er noe 

jeg har funnet fram til gjennom ganske lang erfaring med ulike prosesser. For prosjektene 

som har en intuitiv prosess og går sin egen vei uten storyboard eller disposisjon eller plan, er 

de prosjektene som kommer i havn, som når fram dit de skal. Overraskende nok. 

																																																								
7	Tan,	Shaun,”The Bird King”, 2011, Templar publishing 
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Tema: Voksen dame 
Jeg valgte temaet ”voksen dame” fordi jeg syns det begrepet rommer mye for meg. Dette er et 

idiom som er vanskelig å omsette til svensk, men på engelsk har de ”grown woman”, som har 

noen av de samme konnotasjonene og kvalitetene.  
”Voksen dame” er både barnespråk og voksenspråk, og begrepet har også en slags 

poetisk kraft, en mytisk kvalitet, ikonisk i sin enkelhet som nettopp fanger dobbeltheten og 

rollen i idiomet. I dette begrepet ligger både det å være kvinne, det å være voksen, det å være 

menneske, det å være samfunnsborger, det å ha ansvar, det å få ansvar og samtidig ligger det 

en del holdninger, føringer og fordommer i denne sammenstillingen av disse to ordene 

”voksen” og ”dame”. Det å være voksen dame er ikke nødvendigvis et ideal eller noe mål i 

seg selv, det handler mer om et stadie i livet, at man på et tidspunkt befinner seg i en situasjon 

hvor man faktisk er ”voksen dame”. Det er ikke noe ”fint” ved ”dame”, det er ”dama på 

butikken”, ”dama på bussen” eller ”dame bak rattet”, det er en hverdagskvinne. Denne 

hverdagskvinnen er ”voksen dame”.  

 Veilederen min mente kanskje ”voksen dame” var barnespråk, at det kanskje var for 

barnslig, men det er det ikke barnslig på norsk, selv om barn kunne sagt det om en voksen 

dame at hun er ”voksen dame”. Det er heller en arketype. Et ikon. På norsk er ”kvinne” noe 

annet, ”kvinne” er litt pompøst og står for fruktbarhet, skjønnhet, kvinnelig seksualitet. 

”Dame” er mindre pretensiøst, selv om hun også har en kropp, men det er mer en hverdags 

kropp som gjør noe, dame som sykler, dame som går opp en bakke På svensk blir ”dam” mer 

frue, en fiiin dame, liksom.  

 Tittelen og temaet jobber derfor nettopp med en slags problematisering rundt begrepet 

”voksen dame”, en begrepsavklaring rundt både ”voksen” og ”dame” – for hva er egentlig en 

voksen dame? Hvem er voksne damer? Hvordan blir man en voksen dame, og når blir man 

den voksne dama som alle voksne damer er? 

 

Den definerende angsten 
Når jeg begynte på prosjektet ”Voksen dame” holdt jeg på å lese ”Væren og tid” av filosofen 

Martin Heidegger. Jeg syntes  hans vinkel på det å være, det å være seg selv og å være bevisst 

seg selv var interessant og føltes relevant for mitt prosjekt. Jeg ønsket å vise fram ”voksen 

dame”, vise fram hvem hun er. Men identiteten ”voksen dame” inneholder som sagt utrolig 

mye. Bare det å være ”voksen” er sammensatt og individuelt, for ikke å snakke om hva det vil 

si å være ”dame”. For å snevre inn og fokusere, brukte jeg Heideggers fenomenologi. 
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Fenomenologi er en filosofisk retning som går ut på å undersøke hva ting framstår som, det er 

en studie på strukturer av erfaring eller bevissthet. 

”Hvem er voksen dame?” blir dermed et fenomenologisk spørsmål. Heidegger sier at 

gjennom angst så blir man klar over væren.8 Det er når noe ikke funker, at vi ser funksjonen. 

Det er hammeren som ikke kan hamre, som skiller seg ut og på mange måter også forklarer en 

velfungerende hammer.9 På samme måte tenkte jeg at jeg kunne forklare ”voksen dame” ved 

å vise en voksen dame som ikke helt fungerer. Hva er det som gjør at voksen dame ikke er 

voksen dame? Hva gjør at hun ikke fungerer? Hva er hennes angst? Hva skjer når hun ikke 

kan ”brukes” til det hun er ment for?  Hva skjer når voksen dame er mislykket som voksen? 

 Gjennom angst og å ikke fungere i hverdagen kan et menneske bli ”Dasein”. ”Dasein” 

betyr noe som ligner ”værende” eller ”å være i verden” på norsk.10 ”Dasein” er et viktig 

begrep hos Heidegger. Opplevelsen av å være et værende er unikt for mennesker.  Man blir 

autentisk, ”Dasein” er et autentisk individ, uten at dette nødvendigvis er noe mål i seg selv. 

Det ligger bare enda nærmere det å være, det å være seg selv. Og samtidig så er vi først og 

fremst ikke klar over denne eksistensen. Men gjennom problemer, som jeg tolker som 

psykiske lidelser og  sosiale utfordringer, så blir vi bevisste på oss selv. 

 Jeg ønsket å putte hovedpersonen i ”Voksen dame” i denne eksistensielle krisa. Jeg 

tenker det kan gi en større innsikt i hva begrepet voksen innebærer, og hva hverdagen til en 

voksen person går ut på, utfordringene.  

 Heidegger snakker om å være i verden. At vi kan ikke løsrive oss fra verden eller 

løsrive vår eksistens fra verden. Verden er en del av oss som mennesker, med verden mener 

Heidegger samfunnet og strukturen. Det er hverdag og rutiner som gjør oss til oss, som gjør 

oss til værende. Jeg tenker at verden gir oss egenidentitet og skiller oss fra andre.  

I ”Voksen dame” ønsker jeg å la verden rundt hovedpersonen være en blanding 

mellom hverdagslig og flytende. Jeg vil vise normale gjøremål og steder, som å gå i butikken, 

vente på bussen, ligge i senga, sitte på dataen, drikke te i stua til en venn. Samtidig ønsket jeg 

å gi det hele en følelse av å være litt på sida, at det er noe som er adskilt, at det er en 

dissonans, en ubalanse, noe som er feil. Dette prøvde jeg å få til gjennom det visuelle, 

gjennom å ikke vise større omgivelser, men holde et nærblikk. Jeg ønsket å vise en slags angst 

eller uro i hverdagen. 

																																																								
8	Heidegger, Martin, ”Being and Time”, 1996, State University of New York Press 

9	Wheeler, Michael, "Martin Heidegger", The Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2014 

10	Wheeler, The Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2014 
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Jeg mener at Heideggers ”Væren og tid” ikke bare er interessant når det kommer til å 

fremheve kjernen i ”Voksen dame”. Det er ikke sånn at begrepet om ”Dasein” setter et eget 

lys over begrepet ”voksen”. Jeg tror det på mange måter er det samme. Det å være voksen, det 

å være innbygger, borger, menneske, ”dame” handler om det samme. Det handler om rutinene 

og hverdagen og å passe inn. Et av de mest kjente sitatene fra boka er ”Alle er den andre og 

ingen er seg selv”.11 Jeg føler det er hva mange tenker på som voksent. Når man er fullt og 

helt voksent, så er man en del av en gruppe.  

Å være voksen gir ikke egenidentitet.  Er noen virkelig fullstendig voksne? Eller later 

vi bare som vi er noe vi tror noen andre er? Eller, vi later ikke som, det er noe som bare faller 

naturlig. Jeg går i butikken, som alle andre. Svarer ”Nei takk” eller ”Ja takk” hver eneste gang 

jeg blir spurt om pose. Er jeg meg selv? Eller er jeg en annen? 

																																																								
11	Heidegger, Martin, ”Being and Time”, 1996, State University of New York Press, s. 120 

	



	 21

”Voksen dame” veit at man sier ”Ja takk” og ”Nei takk”,  og ”Voksen dame” sier ”Ha en fin 

dag du også” tilbake. Å være voksen er en del av et system,. 

 I dette prosjektet vil jeg vise rollen ”voksen dame” gjennom å prøve å gi et bilde av 

angsten og selvrefleksjonen som gjør at voksen faktisk er ”Dasein”, er værende, og ikke kun 

voksen. Men noen ganger blir vi så oppslukt av rutiner og systemer at voksen-rollen overtar 

og at vi glemmer at vi er værende. 

 

Temaet ”voksen dame” basert på levende modell: meg 
Jeg flyttet fra Norge til storbyen Stockholm og begynte på Konstfack høsten 2013. Dette var  

stort og spennende  – men også veldig tøft for meg, og jeg lærte mye om hvem jeg var. Jeg 

flyttet langt fra venner og familie og kjent miljø. Og det å ta master var plutselig stor-voksent. 

Selv om det ikke var noe problem i seg selv å flytte og skulle ta ansvar for meg selv, for det 

hadde jeg gjort før, ble det allikevel utfordringer og vanskeligheter som gjorde at jeg ble en 

mislykket voksen som ikke klarte å gjøre master, ikke klarte å gå på skolen, ikke klarte å 

svare på telefonen, ikke klarte å ta vare på meg selv og som måtte hentes hjem og tilbake til 

Norge og til mamma. Og jeg som trodde jeg var voksen og som følte at jeg hadde blitt mer og 

mer og mer voksen de siste fire, fem åra og fikset det greit, fikk nå et tilbakeslag som gjorde 

at jeg begynte å tenke rundt det å være voksen, rundt det å være selvstendig, og hvor mye skal 

til før man er mislykka voksen – og hvor lite skal til før man er vellykka voksen. Hvor går 

grensene? Og er dette vanlig?  

Det føltes som om jeg var unntaket, at bare jeg var mislykket voksen, alle andre klarte 

det å være voksen ganske bra. Det er jo ikke slik det er, det er vanskelig å være voksen, og det 

er flaut å ikke klare å være ordentlig voksen og fikse voksne problemer, å fikse nettbank, å 

ordne internettet, å betale i tide, å sjekke postkassa, å sjekke mail, å svare på spørsmål 

utenifra, å ta telefoner, å ta ansvar for det man har sagt ja til og tatt på seg, det ansvaret, den 

jobben, det studiet, den avtalen. Det ble et motto for meg og for familien min, en slags felles 

intern-vits å si ”voksen dame” når jeg hadde postet brev i postkassa, når jeg hadde svart på 

mail, når jeg hadde meldt meg opp til fag på egenhånd. Vi brukte ”voksen dame” først for de 

store tingene, de store ”voksen-poengene”, som vi sier i Norge, men etter hvert ble det litt 

sånn barnespråk-, pekebok-ironisk: ”voksen dame greier selv”, ”voksen dame går i butikken”, 

”Voksen dame bruker fluor”, ”Voksen dame har kjøpekort”, ”voksen dame går i bursdag, 

ordner gave, voksen dame pakker inn selv”. Det ble en lek, og vi lo av voksen-dame-rollen. 

Sånn sett ga dette MAprosjektet seg selv, jeg visste hele tiden at det var dette som var 

prosjektet mitt som  jeg måtte gjøre som MA-oppgave.  
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Del 2: Underveis: det jeg har gjort: 

Tilnærmingsmåte: Intuitiv vs analytisk arbeid 
Jeg hadde temaet: ”Voksen dame”. Det hadde jeg lyst til å jobbe med. Og jeg visste at jeg 

hadde lyst til å jobbe med tegneserie. Det var fint å ha en ramme for å begynne, en ytre 

struktur som heller ikke definerte hvordan jeg skulle jobbe og hva jeg skulle gjøre. 

 Da jeg begynte for alvor, begynte jeg med tekst. Jeg hadde lyst til å vise 

utenforstående hva det var jeg ville formidle. Jeg brukte intuitiv skrivemetode, det vil si: jeg 

skrev uten å tenke, skrev uten å styre, på samme måte som jeg ellers jobber med illustrasjon, 

lar handa gå, lar handa jobbe uten å styre og tenke og planlegge. Den ene setningen fører til 

den andre, det er ikke assosiativ skriving, som er mer tankemaskin, men en slags friskrift som 

går litt dypere, og hvor jeg prøver å holde tanken min unna og la ordene komme fram av seg 

selv gjennom fingrene, la hendene skrive, la ordene vokse fram på skjermen.  

 Jeg skrev masse, og så klippet jeg sammen biter. Dette er teksten jeg kutta ned til og 

som jeg endte opp med som utgangspunkt for prosjektet: 

Når er jeg voksen? 

Når blir jeg voksen? 

Var det når jeg tok sertifikat? 

Eget sertifikat. Tok sertifikat helt selv. 

 

Var det når jeg flytta hjemmefra?  

Fikk egen nøkkel. Fikk to nøkler!  

Lagde mat selv. Kjøpte mat selv. Tok ut strømmen når det lynte.  

Ble jeg voksen når jeg tømte dusjdritten,  

den der guffen under med alt håret? 

 

Jeg kan gjøre selv. 

Jeg greier selv. 

Ta på tøyet, ta på skoa. 

Greier selv, jeg er voksen. 

Når ble jeg voksen? 

Var det når jeg fikk eget kjøpekort?  

Gå i butikken. Betale i kassa.  

Voksen dame. 
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Voksen dame nikker. 

Voksen dame, det er meg. 

 

Ble jeg voksen når lillesøstera mi ble voksen? 

Når lillesøstera mi er voksen, da er vel jeg voksen? 

Når blir man voksen? 

Har egen hund, med eget bånd, men hunden bor hos mamma. 

Det går an å være voksen uten å greie å være voksen. 

Det er lett å være voksen. Jeg er voksen, helt av meg selv. 

Men det er ikke lett å være flink voksen, fin voksen. 

Jeg veit ikke om jeg er flink voksen. 

  

Når jeg blir voksen vil jeg bo i skogen  

og ha et eget kjøkken  

og egen hage med mange frukttrær. 

Men jeg er voksen nå, og jeg bor i leilighet, og også hos mamma. 

Jeg er mest på besøk hos mamma. 

Mamma er min venn. 

Kan jeg være voksen, 

 men ha mamma som bestevenn? 

 

Jeg har også egen venn. Drar på besøk. 

Jeg sender melding.  

Noen ganger får jeg besøk. 

Da må jeg rydde. 

Da lager jeg mat. 

Også rekker jeg ikke rydde, 

Jeg bare stapper skuffene fulle av rot. 

Er det rotete når det ser ryddig ut? 

Er jeg voksen når jeg ser sånn ut? 

Alt ved meg er voksen 

Kan ikke si ”vil ikke”, det er for seint nå. 

Man blir voksen bare én gang,  

og da blir man det til man dør. 



	 24

 

Denne skisseaktige, ramle-famle-teksten følte jeg beskrev prosjektet bra, ringet det inn. Da 

hadde jeg kommet i gang, jeg hadde kommet innenfor, og jeg følte med denne teksten at jeg 

klarte å vise andre hva det handlet om, at den formidlet følelsen og sårbarheten og 

undersøkelsen. Det var en slags verbal skisse, en slags problemstilling som ikke fanget meg, 

men som åpnet opp temaet, ryddet plass og gjorde området klart til å begynne. 

 

Og så da? Hva så da? Hvordan komme videre? I gang? 

Nå tenkte jeg at jeg kanskje var i produksjonsfasen, at jeg bare kunne sette i gang og 

produsere, jobbe jevnt og trutt  dag etter dag, uke etter uke til jeg var ferdig. Men så enkelt var 

det ikke. Jeg kom ikke ordentlig i gang, det var forsiktige forsøk, det var skisser i blyant, 

skisser med tusjpensel, skisser med tusjpenn, det var situasjonsskisser, karakterskisser. Jeg 

trodde blyanten ville passe prosjektet og forsøkte ulike blyanttyper, ulikt papir, prøvde å tegne 

følsomt, sårbart, nakent, nært. Men det funka ikke, det ble ikke noe, det tok ikke tak, det 

skjedde ikke noe mer, jeg kjente ikke noe til den følelsen som fortalte at nå var jeg inne på 

noe, her var det noe, nå var jeg i gang, det var ikke noe JA!, ikke noe: DER!  

Jeg så gjennom skissebøkene mine for kanskje å finne karakteren min der, ba om hjelp 

fra kollegaer til å lete etter ”Voksen dame” mellom hundrevis av tegninger og figurer, men 

”voksen dame” var ikke i skissebøkene mine heller. Hun var ikke noe sted. Hun hadde gjemt 

seg!  Og jeg hadde ingen anelse om hvem hun var, hvordan hun så ut og i hvilken stil hun 

skulle bli tegnet i, med hvilket redskap. Uansett hva jeg forsøkte, glapp hun unna, for hun var 

ikke der. 

Det var da jeg gikk tilbake til det digitale. Jeg slapp taket i den mer følsomme og 

sårbare blyantstreken eller penselstreken og håndtegninga og hadde photoshop-arket klart på 

cintiqen og tegnet nye karakterer der.  

 

Ideer, famlefase, å skrive eller ikke skrive mer tekst? 
Utover det tekstarbeidet helt i starten skrev jeg ikke mer tekst. Ide-arbeidet videre handlet mer 

om situasjoner, omgivelser og karkater. Jeg tegnet mange ulike karakterer, små og store 

voksne damer, tykke og tynne voksne damer, rare og kjedelige voksne damer på ca 19, 20, 22, 

25, 27 år.  
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Jeg ville ikke ha klassisk forsiktig, og jeg ville ikke ha for pen. Jeg ville at karakteren skulle 

være følsom, at den skulle være gjenkjennelig, urolig og sårbar, ikke bare være morsom, ikke 

være komisk på noen måte.  

 Det var vanskelig å velge, gøy og lett å tegne og det ble flere og flere, og da ble det 

bare enda vanskeligere å velge. 

Den karakteren det til slutt ble, var en figur som jeg tegnet helt helt til slutt når jeg var 

ferdig for å fylle opp fotoshop-arket mitt. Den bare kom listende inn fra sida. 
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Det selvbiografiske vs det fiktive 
Jeg ønsket å bruke meg selv. Og da var det først og fremst vanskelighetene jeg ville bruke. 

Jeg ville bruke meg selv for å gjøre det gjenkjennelig, bruke meg selv for at det skulle føles 

ekte, opplevd, virkelig, troverdig.  Jeg ville bruke meg selv, men jeg ville ikke at det skulle 

være meg. Det er en fin grense mellom personlig og intimt. Jeg ville at fortellingen skulle ha 

fokus på problemstillingen, temaet, det å være ”voksen dame” og ikke fokus på meg og min 

situasjon og min egen historie. Jeg syns det er en klar, men hårfin forskjell mellom  privat og 

personlig. Det private er ikke interessant for andre enn dem det angår, mens det personlige 

kan være interessant også for andre, givende for ukjente lesere, og det kan også skape 

gjenkjennelse hos dem som ikke har samme bakgrunn, bare følelsen av at man skjønner og 

forstår og vet at det er en substans her, noe som er allmenn-menneskelig. Og nettopp derfor 

var det viktig for meg å gjøre karakteren til mer enn en privat selvbiografisk skildring av meg 

selv og åpne opp for en personlig figur som kan være mange. Jeg tror det handler om å gi 

form, å vri og vinkle og plukke og koble og sette sammen på en ny måte det som er kjent og 

det som er ukjent, det som er selvbiografisk og det som er fiktivt, for å kunne skape en 

karakter som står på egne bein. For dette er ikke min historie, det er en voksen dame som er 

en person og som kunne vært mange av oss, som speiler mer enn bare meg. 

 Derfor er mange av situasjonene fiktive, personene er også fiktive, selv om det er mitt 

rom og min butikk og mine følelser og min mamma på telefonen. Det er en blanding av 

elementer og beskrivelser for å skape et uttrykk som lever i seg selv. Jeg tror det er den 

letteste måten å lage en personlig tegneserie på, for hvis det er FOR sant, kan jeg som 

tegneserie-skaper henge meg opp i detaljer og hendelser, dette gjør karakteren og fortellingen 

friere til å vise situasjonene, selv om utgangspunktet er personlig og selvbiografisk. 

 

Rolle vs. personlig karakter 
Det er nok rollen ”voksen dame” jeg jobber med. Samtidig så har historien min en 

hovedperson som er en egen karakter, så er det hennes rolle som voksen dame som er 

interessant for meg, hennes voksen-dame-liv, hennes voksen-dame-reaksjoner, hennes 

voksen-dame-situasjoner, ikke hennes forhold til foreldrene eller søstra eller hva hun liker 

eller hva slags drømmer hun har, men situasjoner som belyser temaet og begrepet ”voksen 

dame”. 
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Det visuelle uttrykket 
Jeg ønsket et hverdagslig uttrykk, ganske enkelt, men samtidig abstrahert med en touch 

naivistisk, barnslig, følsom.  

 Fargene og mønstrene spiller en stor rolle i det visuelle uttrykket. Jeg har valgt å ha 

farger, triste byfarger, gråtoner, gråfarger, en nedtona, men mørk og metta blågrå palett. Jeg 

tenkte først å velge svart-hvitt, helt enkelt og med effektfulle kontraster, men så følte jeg 

plutselig at det ble for ”voksent”, for  arty, spesielt fordi jeg har så reint uttrykk, så 

sjablongmessig og enkelt, så ble svart-hvitt for reint, for klart. Det er så mange tegneserier 

som er svart-hvitt, og jeg ønsket ikke at den skulle ligne for mye på andres tegneserier heller, 

men ha sin egen fargeholdning, min egen palett. Og jeg følte plutselig at dette ikke er en 

svart-hvitt-bok. Det å droppe svart-hvitt handler også om å gå vekk fra den klassiske 
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tegneserien, men mer nærme seg en bildebok for voksne. Dette er mer en gråtonebok med 

grålige nyanser.   

Det er også noe voksent med grått, det er noe hverdagslig voksent, noe mandags-aktig, 

noe tirsdags-aktig, gå-til-jobb-farge, vente-på-bussen-farge. Grått vær, grå dag, voksen dame. 

Sånn sett understreker de grå paletten temaet. Jeg valgte også å innføre gråblått for å 

kunne bruke hvitt som en farge. Jeg bruker dessuten mye tegnede mønstre. Jeg ønsket at 

mønstrene både kunne gi en uro og også være en pynt, en dekorasjon slik som broderi: 

voksen-dame-gjør-pent, voksen-dame-pynter. 

 

Det digitale: Cintiq 
Jeg har i det siste jobbet mye på cintiq og data. Cintiq er en dataskjerm jeg kan tegne direkte 

på. Jeg er ikke alltid så glad i det digitale uttrykket, men det er også mange fordeler. Det er 

raskere å forandre. Alt er raskere, jeg slipper å skanne inn, slipper å rydde opp i farger og 

rusk, raskere å komponere bildet, lettere å prøve ut farger og posisjoner og størrelser og 

komposisjon, og jeg kan bruke tid på å prøve ut og tegne mye og prøve nytt. 

 Da jeg gikk fra å skanne inn og ferdigstille i fotoshop, føltes det som mange flere 

muligheter å tegne direkte på cintiq. Jeg hadde en helt annen kontroll.  

Det negative med cintiqen og det digitalt uttrykket, er at helheten kan bli for glatt, for 

stiv, for upersonlig.  Når jeg tenger for hånd, prøver jeg å tegne så ordentlig og så lite klussete 

som mulig, men på cintiqen er det klussen jeg savner, det ujevne. 

 Det er fort gjort å miste for mye tekstur og kluss og feil. Det er for lett å bare trykke på 

z og slette det jeg ikke vil ha, og jeg får aldri glidd tusjen utover ned handa ved en feil.  

For meg er overgangen til cintiq og digital tegning en overgang som fremdeles pågår. 

Jeg er ikke helt sikker på om jeg velger riktig når jeg velger å tegne på cintiq. Jeg 

eksperimenterer fortsatt med å få fram det uttrykket jeg har lyst på. Og så er det så veldig 

mange valg av brusher og farger og størrelser, så mange vanskelige valg. Men jeg føler til 

dette prosjektet at cintiq kanskje allikevel er riktig for meg, for jeg ønsket å lage mange bilder 

og enkle bilder, men samtidig ønsket jeg ikke at det skulle være shabby, ikke skisseaktig 

heller.  



	 29

 

 

Andres blikk/veiledning 
Jeg har hatt veiledere, og jeg har også vist fram og spurt kollegaer i Norge om råd. Dessuten 

har jeg hatt Nina Hemmingsson som opponent ved presentasjonen, vi hadde en samtale i 

plenum, og jeg snakket også litt med henne etterpå. Jeg opplevde kommentarene til Nina 

Hemmingsson som inspirerende og interessante. Hun sa blant annet at prosjektet kanskje 

kunne vært enda lenger enn det det var og heller tre hundre sider enn hundre og femti sider, 

slik at det kunne gi en fornemmelse av livet til ”voksen dame”, alle tingene ”voksen dame” 

må gjøre, hvor stor mengden av hverdag er, hvor tøft det kan være å stå i mengden av 

hverdag. 

   

Veiledning rundt valg av karakter var kanskje den viktigste veiledningen. Jeg visste ikke helt 

hva jeg skulle se etter, og jeg var blind når det gjaldt mine egne figurer, hvilke som var fine, 

hvilke som var personlige, hvilke som var sårbare. Dessuten føltes karakteren så viktig, og 

valget av karakteren var så viktig, og da ble jeg helt lammet. Jeg syntes det også var vanskelig 

å vurdere type og alder, hvem som passet til ”voksen dame”, måtte ikke være for gammel og 

ikke for ung, ikke tenåring, ikke mamma eller mormor, ikke for sexy eller stilig eller morsom, 
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ikke for kjedelig heller. Det føltes viktig å få riktig figur til å bære karakteren min og rollen, 

og det følte jeg at jeg trengte hjelp til å se, og det fikk jeg. Da spurte jeg en og en, og så 

sammenlignet jeg kommentarene og preferansene deres etterpå. Alle valgte samme figur som 

”voksen dame”, noe som overrasket meg. Jeg tenkte ikke selv på at hun var fin, jeg syntes hun 

var litt rarere enn de andre, og hun hadde et ”angsttryne” som jeg var litt usikker på, men 

siden de andre var såpass sikre, så fant også jeg kvalitetene denne figuren hadde og som 

mange av de andre manglet.  

En av veilederne min rådet meg til at ansiktet hennes ikke måtte bli for mye 

hodeskalle, noe jeg prøvde ut, samtidig som jeg ønsket å beholde noe av engstelige og 

lettskremte. Jeg liker at hun ser ut som en hodeskalle, jeg liker hva det uttrykker, og jeg liker 

at ingen i ”voksen dames” verden tenker over at hun ser ut som en hodeskalle i ansiktet. Jeg 

syns det gjør henne sårbar og angstfull. Jeg prøvde ulike neser og jeg forsøkte å gi henne 

andre farger i fjeset enn hvit, slik at det ikke skulle bli hodeskalleaktig, men jeg syntes ikke 

det funka. Hodeskallen gir et uttrykk som jeg liker og som jeg syns viser hvem ”voksen 

dame” er og hvem hun er inni seg, hvordan det føles å være ”voksen dame”.  

Jeg syns noe av det beste med veiledning er å kunne reflektere rundt egne valg, å få 

motstand gjør at jeg enten blir sikrere – både sikrere når jeg bytter ut noe og følger rådet  – 

eller sikrere når jeg velger  beholde noe på tross av veilederens innspill. veiledningen er et 

verktøy for å få meg til å tenke.  

 Jeg fikk også nyttige tips og råd og kommentarer på situasjoner som var vanskelige å 

lese og vanskelige å forstå. Jeg var blind for disse uklarhetene, trodde alt var lett å skjønne og 

umiddelbart og tydelig, og jeg satte derfor ekstra stor pris på å få hjelp til å se dette. Det 

gjaldt blant annet buss-scenen og andre småting jeg fiksa. 

 Ikke alle veilederne mine forsto prosjektet mitt og hva jeg ønsket å formidle. Jeg 

ønsket å formidle vanskelighetene og uroen ved hverdagen for en “voksen dame” og rollen 

“voksen dame”, men det er mange typer av voksne damer, og kanskje hun ville jeg skulle vise 

en annen voksen dame enn den jeg ønsket å formidle, kanskje en som hadde tydeligere 

psykiske problemer slik som angst. Men jeg ønsket å vise en introvert ”voksen dame” som 

prøver å være flink og gjøre alt som hun skal, og kanskje det ikke alltid er så lett å se hvor 

vanskelig det er.  Selv om det var litt frustrerende å ikke bli forstått, å føle meg presset til noe 

annet enn det jeg ville og ønsket, var det også interessant å være klar over at jeg valgt bort 

ting hver gang jeg valgte noe. Jeg følte også at dette presset meg til å bli klarere og forsøke å 

kommunisere tydeligere og ikke minst bli mer bevisst på hva jeg selv ville. 
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Mengde, lengde 
Ellers tegnet jeg ikke skisser og ikke storyboard. Jeg tegnet situasjoner, bygde dem ut, bygde 

dem opp, visste ikke hvor jeg skulle, men lot situasjonene komme. 

 I denne fasen trengte jeg å beskytte prosessen mot andres blikk og veiledning, råd og 

kommentarer. Jeg kjente at prosessen var sårbar, og tida var kort, så nå trengte jeg bare tid og 

fordypning. Nå var jeg i gang. Og nå handlet det om å konsentrere meg, å sitte alene i dagevis 

og jobbe og jobbe og jobbe uten avbrudd og uten det ytre blikket, bare gjøre, uten 

forstyrrelser og andres innspill.  

Men et valg jeg måtte forholde meg til ganske snart, var hvordan jeg skulle samle 

fortellingen min, hvordan jeg skulle strukturere bildene. Jeg hadde i utgangspunktet tenkt 

tegneserie i bokform. Men hvor mye tegneserie og hvor mye bok? Skulle jeg samle bildene i 

paneler, i ruter på en side; fire bilder på en side, seks, ni, tolv? Eller var bildebok bedre egnet? 

Ett bilde pr oppslag eller ett bilde pr side? En flipbok, en pekebok? Eller grafisk roman med 

mer tekst? Eller animasjonsfilm? noe som veilederen min sa jeg kunne vurdere. 

 Jeg vurderte animasjonsfilm og alle disse mulige formene, men det var 

allikevel naturlig for meg å velge bok, det er mitt favorittmedium. En bok er enkel å lage og 

enkel å bruke, enkel å formidle igjennom. Jeg endte opp med en miks hvor jeg forsøkte å 

hente inn det beste fra flere medier: film, serie og bok. 

 

Tegneserie vs animasjonsfilm vs bildebok 
I dette prosjektet ønsket jeg å ha  klare sceneskifter, tydeligere sceneskifter enn i en 

tegneserie med mange ruter på samme side. Jeg ønsket at bildene fra hver scene skulle kunne 

gli inn i hverandre, men ikke at scenene skulle gli inn i hverandre. 

Jeg ønsket å få med nyansene, stillheten, hverdagen, ved å ha mange ganske like bilder 

etter hverandre. Samtidig ønsket jeg ganske klare sceneskifter, for det er slik jeg føler at mitt 

voksne liv er, at det er noen steder, noen tydelige scener: butikken, hjemme, på tbanestoppen, 

hos mamma. At det er slik min verden er: bygd opp av atskilte øyer, atskilte scener som ikke 

henger helt sammen, men som allikevel er en del av en helhet.  

Jeg har snakket med flere voksne, flere jenter på min alder, som snakker om ikke å 

oppfatte byen eller livet som sammenhengende, ikke som en helhet, ikke som en enhet, men 

som biter, punkter, stoppesteder, at byen og livet ikke henger sammen som en stor masse, 

men som biter.  
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Jeg syns dette er interessant. Og mange unge voksne som bor i en by har en slags 

distanse til helheten. Både til byen og til livet sitt og til dagen, at vi bare ser punktene.  

På et tidspunkt i tegneserien min, bryter jeg dette når hovedpersonen min løper hjem i 

stress-tilstand, hvor hun befinner seg mellom situasjoner og ikke i punktet. Hvor dette 

mellomrommet blir noe i seg selv, når hun må overskride seg selv, når hun oppdager at det 

fins noe mellom, at det fins noe annet, når hun konfronterer et problem og må finne en 

løsning og plutselig er i dette mellomrommet, fins der. Og da aner vi kanskje et smil! 

Dette passer med Heideggers tanker om væren, ”Dasein” og hvordan man når et 

autentisk selv. 

 

Valg av bok som medium 
Jeg syns boka som eget, selvstendig medium er spennende, både det å fortelle og formidle 

både litterært og visuelt og fysisk gjennom bok-skapet og papirkvalitet, format og bok-uttrykk 

i dette multimodale mediet. Jeg er glad i å ta i en bok, bla i en bok, lukte en bok, kjenne en 

bok. Bøker kommer i alle mulige størrelser og fasonger. Noen bøker er tynne, kanskje bare et 

par ark stiftet sammen, andre er tykke og lukter kjeller.  

 Når jeg tenkte hvilket medium jeg ønsket å bruke, var det lett for meg å velge boka. 

Det er tre hovedårsaker til at jeg tenkte at boka passer best for å fortelle historien til ”Voksen 

dame”. Jeg synes boka er en fantastisk enkel og brukervennlig måte å fortelle på. Også er jeg 

selv komfortabel med å jobbe med bok-formatet. Jeg har lagd flere bøker og synes det gir en 

trygg ramme som jeg kan eksperimentere innenfor. Sist men ikke minst synes jeg boka er 

spennende både som gjenstand og som teater. Det er spennende hva en bok er og hva en bok 

kan være. For hva kan en bok være? Jeg ønsket å lage en visuell fortelling fortalt gjennom 

atskilte scener i bokas teater. For boka kan være et teater som man bretter ut foran seg. Og 

boka kan være en arena til å sette seg inn i andre karakterer, få forståelse for andre og seg 

selv. Boka er flat og tredimensjonal på én gang.  

Men hva slags bok passer mitt prosjekt? Tegneserie, grafiske roman eller bildebok. 

Tegneserier er ruter som følger etter hverandre i paneler, ofte med tale i snakkebobler. 

Grafiske romaner er lengre visuelle berettelser som kan variere mer i utformingen, utførelsen. 

Bildebøker har ofte helsides oppslag med illustrasjoner med tekst. Men disse tre 

hovedkategoriene er flytende og det finnes grafiske romaner som er bildebøker, og bildebøker 

som er tegneserier og noen bøker er alle tre.  Jeg ville ikke avgrense meg for mye, men ønsker 

å ha litt fra det ene og litt fra det andre og litt fra det tredje. Jeg vil ha tegneseriens 

tilgjengelighet, den grafiske romanens dybde og bildebokas kraft.  
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Det er flere tegneserier som har bildeboka som form. Jeg tenker spesielt på 

”Cyborgens forbannelse” av Anna Höglund, ”Ikke gi opp håpet, Werner” av Gro Dahle, og 

den som kanskje lå mitt prosjekt nærmest: Johanna Rubins ”Frøken Livredd og 

Kjærligheten”. Siden bøkene om frøken Livredd var beslekta med mitt Voksen-dame-

prosjekt, var det viktig å ikke legge meg for nærme. Men hvordan unngå det? Fargene? 

Formatet? Den visuelle stilen? Jeg prøvde å tenke annen størrelse, andre farger. 

 

Hvilke situasjoner? 
Prosjektet mitt består av sju, åtte situasjoner: Å våkne av ringeklokka, på do med telefonen, 

butikken, ordne på dataen/ søke på nettet, vente på bussen, besøk hos venninne, stress med 

jobb og deadline og så leting etter minnepinne. Det er mange andre situasjoner jeg kunne ha 

valgt – og kanskje burde ha valgt.  Jeg begynte å lage en av situasjonene: å vente på bussen, 

og så å våkne av ringing på døra. Å lage disse to situasjonene kom først,  før jeg visste hvor 

jeg skulle.  Jeg brukte dem for å prøve ut figuren min, prøve ut format og mulige farger og 

stil. Jeg begynte etter hvert å tenke på ulike voksen-dame-situasjoner.  Jeg lagde en liste med 

voksen-ting slik som nettbank, besøk, deadline, poste brev, kjøpe veske, gå på jobb, få seg 

samboer/ha kjæreste.  Men det ble et lappeteppe av situasjoner, et kaos, og jeg trengte struktur 

og en overbygning og en dramaturgi som kunne sette bitene sammen på en interessant måte 

og få helheten til å fungere.  Jeg hadde lyst til å bruke dagen som en overordnet struktur, en 

ramme, for å si noe om at dette er bare én dag og bare én voksen dame. Men tenk hvor mange 

dager det er! Og tenk hvor mange voksne damer!  

 

Dagen og digital tidsangivelse som ramme 

Dagen har som struktur forandret seg fra jeg var barn til jeg ble voksen. Før var dagen bare en 

dag, og den bare var der og var der, og plutselig så var det kvelden. Det var foreldrene mine 

som lagde strukturen på dagen, men for meg så tenkte jeg ikke på dagen slik jeg gjør nå, det 

var noe helt annet. Da var dagen bare noe som skjedde, noe som var der.  

For meg nå – som voksen – er dagen et verktøy. Dagen er noe jeg bruker. Og den kan 

brukes bra eller dårlig. Det ligger mye ansvar i det å bruke dagen, mye voksenansvar. Hvis 

jeg spiller data hele dagen, googler eller bare ligger i senga, er jeg dårlig voksen. Og jeg tror 

mange voksen-tanker nettopp handler om det: å planlegge framover, planlegge morgendagen, 

være mest mulig effektiv, bruke dagen best mulig, få tid til alt. Sånn sett er det å bruke dagen 
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som struktur og ramme en voksen-dame-ting i seg selv. Tidsklemma er en del av en voksen 

dames hverdag. 

 Jeg bruker klokka som grep i voksen-dame-prosjektet både for å forsterke følelsen av 

dagen og døgnet og for å dele opp i kapitler, gi en følelse av både tidskontroll, tidspress og 

tidsbevissthet som jeg opplever som en voksen-dame-greie. Jeg veit når det er lov å ringe til 

folk: mellom ni på morgenen og ti på kvelden, jeg veit når nærbutikken min er åpen, jeg vet 

når banen går, jeg veit om frister og holder styr på deadlines, og så er det alle avtalene og å 

huske huskelista for å få tida til å gå opp. Alt dette opplever jeg som min voksen-hverdag, tida 

er veldig til stede i mitt liv som voksen, på en helt annen måte enn da jeg var barn og kanskje 

også ungdom.  

 Jeg valgte å bruke digitaltid med presise tall fordi det er det som de fleste 

mobiltelefoner og datamaskiner viser, dessuten i digitaltid teller hvert minutt, da ser vi 

nøyaktig tid på minuttet, mens på et ur er det ikke så lett å se hvor mange minuttene er helt 

nøyaktig. Digitaltid er voksen-dame-tid. For hvis jeg kommer ett minutt for seint, rekker jeg 

ikke banen. Hvis jeg kommer sju minutter for seint til en avtale, så sender jeg melding og gir 

beskjed. Og hvis jeg er for seint til fristen og det er over deadline, så er det krise! 

 Jeg var glad da jeg fant klokka som ramme for bitene om voksen-dame. Jeg syns det 

funka med digital-tida og de ujevne tidspunktene. Den digitale tiden er noe i seg selv, men 

samtidig en god ytre ramme som hjelper alle disse bitene mine på plass. Når det nærmer seg 

deadline, så stiger også spenningen og ladningen i dramaturgien. Det bygger seg opp i en 

stigning. Da bruker jeg klokka og den digitale tida som en slags nedtelling til  deadline, noe 

som gir dramatisk stigning i det indre spenningsnivået og stresset øker opp mot 

spenningskurvens topp. Dette hjelper den digitale tiden til å understreke og underbygge.  

 

Tekniske valg 
Jeg valgte 15 x 15 cm på boka. Det er et lite og kvadratisk format. Jeg ønsket det kvadratiske 

formatet for å gi fokus til hvert bilde, det trekker blikket mer til midten og har en mer statisk 

form enn f eks stående format som har mye dramatikk i seg selv. Jeg ønsket et lite format, for 

”voksen dame” passet til å ha en liten bok, for hun har et lite liv, hun gjør ikke mye av seg. 

Hun er sjenert og beskjeden og stillfaren noe som gjør at det lille formatet oppleves som et 

naturlig valg. Jeg opplever at et lite format er mer introvert og kanskje det føles som mer 

hemmelig, mer personlig. Jeg tror også at et så lite format kan være tiltrekkende i sitt 

måtehold, i sin beskjedenhet, og at man kan bli nysgjerrig nettopp fordi det er lite.  
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Jeg valgte også myk cover i 300 g Edixion matt papir og ikke hardt omslag og 

bokbinding. Det ville tatt en ekstra uke, men jeg syntes også at mykt cover var mindre 

pretensiøst, mer beskjedent, noe som passet dette prosjektet og ”voksen dame” 

Utover det var det vanlig standardkrav: 300 dpi, 3 mm bleed. Dokumentet ble fryktelig 

stort, og det ble en del prøving og feiling og omstarter før det var mulig å gjøre dokumentet 

om til en pdf, noe trykkeriet trengte for å lage trykksaken. 

 

Trykkeprosessen 
Jeg ønsket å trykke mange kopier, slik at de som ville ha med seg en kopi, kan ta den med. 

Dette med et stort opplag og mange kopier er litt skummelt, fordi hvis det går dårlig, så er det 

dyrt og kavete og mange eksemplarer som blir dårlige, og derfor var jeg ekstra nøye med 

forberedelsene. Jeg valgte å prøvetrykke to ganger, først hjemme for å se hvordan størrelsen 

på tekst og fargene muligens ble. Da jeg ble fornøyd der, sendte jeg et prøveoppslag til 

trykkeriet  for å se hvordan det ville bli trykt på det papiret som jeg valgte.  

 Med prøvetrykkene oppdaget jeg at bildene ble for mørke og for grå. Bilder på skjerm 

er annerledes enn bilder på trykk, og jeg blir fort lurt, spesielt av valør. 

Jeg valgte et 150 grams matt papir som het Edixion. Hvorfor 150 g? Hvorfor matt? Jeg 

ønsket matt, så det ikke blir så glatt, og jeg ønsket såpass tykt som 150 g, for da blir det ikke 

gjennomslag, og hver side får litt å ta i, litt tekstur, og jeg ønsket også en liten og tykk bok, litt 

tykk i hvert fall. 

En trykkeprosess tar minimum en uke, noe jeg måtte beregne og forberede ganske 

tidlig i prosessen, så det ikke skulle bli stress, allikevel ble det stress på slutten. Filene var for 

store, og jeg fikk datatrøbbel da jeg skulle lage pdf-en til trykkeriet. Jeg opplever nok at hver 

gang jeg skal lage noe på data, er det noe som ikke funker, men da lærer jeg noe nytt, og det 

ordner seg nesten alltid etter litt panikk. 
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Del 3: Utstillingen 13. – 24. Mai  

Planer i forkant av utstillingen 
Den første planen min var å gjøre utstillingen min av ”Voksen Dame” så enkel som mulig. 

Jeg ønsket at boka som medium skulle være utstillingen min, at hovedfokuset var på boka. 

Jeg tenkte meg et bord hvor boka lå – og kanskje stoler hvor man kunne sitte og lese og bla. 

 I den perioden hvor vi skulle utføre skisser til utstillingen, var ikke jeg verken fysisk 

eller mentalt til stede for dette trinnet i prosjektet. Jeg var et annet sted i prosessen, jeg var så 

veldig inne i produksjonen, tegninga, fargene, historien. Tankene på utstillingen kom derfor i 

bakgrunn. Da ble mas om skisser bare frustrasjon, og jeg ga litt opp i forhold til utstillingen.  

 Jeg syns også det er vanskelig å jobbe med skisser og se for meg en utstillingen uten å 

ha noe konkret sted eller rom. Jeg visste ikke hvordan min plass ville bli, hva som var rundt 

plassen, om jeg hadde vegger eller ikke, om jeg hadde stor eller liten plass, hvilket prosjekt 

som var ved siden av meg. Jeg ble dessuten flyttet rundt på. Det eneste jeg visste var at jeg 

hadde en plass i ”Vita Havet” et sted, men hvor dette stedet var, forandret seg. Siden plassen 

min stadig ble byttet, var det også vanskelig å planlegge noe som helst, for først var jeg 

plassert i et hjørne, så midt på gulvet uten vegg mellom mange andre prosjekter og til slutt 

ved kantina/kafeteriaen. På et tidspunkt ga jeg litt opp tankene på utstillingen og skjøv 

avgjørelsene foran meg. Men det hvite bordet og en bunke med bøker var min hovedidé 

 

Gode råd og nye innspill  
Under presentasjonen min på Konstfack 14. april, presenterte jeg også mine tanker om 

utstillingen. Nina Hemmingsson og salen var til stor hjelp når det gjaldt utviklingen av ideer 

til utstillingen. Min enkle, reine løsning med bare bok og bord, syntes de fleste ble litt for 

beskjedent, de tenkte at jeg ikke utnyttet mulighetene en utstilling gir, at boka ville bli borte i 

mengden av andre prosjekter, det virket som om de fleste mente jeg burde ta mer plass. Det 

virket også som om Nina og salen syntes utstillings-ideen min var for innadvendt, at den med 

fordel kunne nå ut til flere, henvende seg mer aktivt. Jeg syntes det var veldig hyggelig å høre 

at de syntes temaet og ”voksen dame” som rolle og person var viktig å få fram. At ”voksen 

dame” som ikke helt takler hverdagen er en underrepresentert gruppe, som tar lite plass, som 

ikke synes, men som trenger å synes, trenger å få lys på seg og fokus, noe utstillingen min 

burde bidra med for å framheve prosjektet. Jeg burde tenke hvordan jeg kunne synliggjøre 

”Voksen Dame” og kommunisere mer aktivt og fortelle tydeligere med utstillingen min. 
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Dette gjorde at jeg forandret ideen om utstillingen min. Nå ønsket jeg for det første å 

ha plakater: både en helfigur-plakat av voksen-dame og en plakat med den tidlige teksten jeg 

skrev om voksen-dame (to plakater i stående format: 2 meter X 1 meter eller noe der 

omkring) For det andre tenkte jeg å trykke bilder fra boka, kanskje velge ut noen av scenene 

og la disse bildene vise situasjoner. For det tredje tenkte jeg at leseren/ publikum kunne sette 

seg ned med boka mi og gå inn i en utstilling inne i utstillingen. Jeg ville lage et rom i 

rommet, et innbydende område, et inviterende sted som kanskje kunne minne om et voksen-

dame-hjem, kanskje en slags voksen-dame-hjem-installasjon med stoler, bord, teppe, 

stålampe? Kanskje til og med seng? Og nattbord? Og digitalklokke? 

Jeg valgte også å printe mange bøker som jeg skulle legge fram og som skulle være 

mulig å kjøpe. Det var et forslag fra salen at jeg skulle ha så mange eksemplarer at hvem som 

helst skulle kunne ta med seg en bok hjem, men så tenkte jeg at en oppfordring om at hvem 

som helst skal ta med bok, kunne føre til at jeg ville gå tom for bøker midt i utstillinga. Hvis 

det derimot er for salg, kan hvem som helst kjøpe dem, kanskje noen ta dem med, men ikke 

alle ta dem med, og utstillinga vil ikke gå tom før den er slutt. Hvis hvem som helst skulle 

kunne ta med seg en bok, ville jeg måtte trykt opp mange, men jeg vet ikke hvor mange jeg 

skulle trykket opp da? Hvis jeg skulle trykket tusen, ville det blitt veldig dyrt. Og vanskelig å 

beregne antallet. For hvis det er gratis, er det fort gjort at folk bare tar med seg uten at folk 

tenker over det. Det har jeg gjort selv. Og da trenger jeg veldig mange! 

Dermed ble hovedplanen min slik: Et bord med noen stoler og en haug med bøker 

midt på bordet (100 eks) som folk kunne lese, bla i, se i og kanskje ta med seg, helst kjøpe. 

Og hvis jeg fikk en vegg, ville jeg ha  to store plakater , én med teksten, én med 

hovedpersonen og seks mindre bilder fra boka, hvis det ble plass.  

 

Å sette opp utstillingen 
Jeg kom et par dager før utstillingsåpningen for å sette opp utstillingen min. Siden jeg da ikke 

visste hvor plassen min var eller hvordan den så ut, om det var vegg eller ikke, så tok jeg mye 

materiale, mange prints, masse redskap, mye dobbeltsidig tape, lim, maling og materiale til å 

bygge og ordne. Jeg kom med full bil! 

 Jeg fikk en plass med en tre meter lang vegg hvor jeg lett kunne gjennomføre planen 

min. Det var en lettelse at jeg hadde et såpass bra utgangspunkt.  

 Det første jeg gjorde etter å ha sett plassen min, forsto jeg at jeg kunne gjennomføre 

planen min. Det var godt oppheng for lys, og jeg fikk hengt opp og stilt inn tre lyskastere.  
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Jeg kjøpte et bord og et teppe på Ikea, som jeg ønsket kunne gi assosiasjoner til egen 

leilighet og hjemlig atmosfære. Jeg vurderte seng og stålampe, men det slo jeg fra meg. 

Veggen min i Vita Havet ville definere utstillingens lengde og høyde, mens teppet ville  

definere lengde og bredde ut i rommet, dermed fikk jeg definert området tydelig. Og med 

disse klare rammene, satte jeg opp utstillingen min.  

 



	 39

Jeg lagde en midtstilt utstilling med teppe og bord og stoler i midten, med de høye 

plakatene på hver sin side og seks mindre bilder midt på veggen over bordet. Jeg opplever 

prosjektet mitt som et ”midtstilt prosjekt”, det er et fokus på voksen dame som et sentrum og 

det kvadratiske formatet på boka, det visuelle uttrykket er også midtstilt.  Jeg forsøkte å holde 

reine linjer og hvitt, lyst, enkelt slik at boka skulle bli synlig og ikke overdøvet.  

Det gikk egentlig veldig fort å sette opp utstillingen, når jeg først hadde ideen klart i 

hodet, var det bare å gjennomføre den. Det gikk litt FOR fort, for de to store plakatene ble 

buklete. Jeg hang opp med dobbeltsidig tape, og det var nok ikke det lureste, for da var det 

ikke mulig å justere plasseringen.   

Jeg burde ha brukt tapetlim. Dette fikk jeg tips om etterpå, men da var plakatene oppe, 

og gjort var gjort. Jeg kunne ha trykket opp plakatene på nytt og hengt opp på nytt, men jeg 

var heller ikke sikker på om jeg ville klare å få tapetlimte plakater pent opp. Disse 

problemene med tape og lim og plakater som buklet seg, handler om lite erfaring på området. 

Jeg burde derfor ha rådført meg mer om dette i forkant og kanskje fått bedre praktisk hjelp. 

Det hadde også vært mulig å da ta plakatene helt vekk og heller male direkte på 

veggen, men det våget jeg ikke.  

Til slutt lagde jeg en ”penge-boks”-kube med omslags-illustrasjonen utenpå, som 

kunne være en del av utstillingen og samtidig kunne løse det praktiske spørsmålet om hvordan 

betale for bøkene. 
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Del 4: Sluttfasen 

Læringsmålene og mitt forsøk på å nå dem 
Jeg har i dette masterprosjektet arbeidet med å lage en tegnet serie om det å være voksen, og  

ikke bare voksen, men voksen dame, en voksen i en rolle i samfunnet. Jeg har prøvd ut 

hvordan en personlig og visuell fortelling kan vise hvor vanskelige det kan være å bære 

voksenansvaret, å være flink voksen, flink voksen dame, uansett hvor krevende voksen-

situasjonene kan være. Gjennom denne prosessen har jeg prøvd å bruke mine erfaringer, min 

fagkunnskap og tekniske ferdigheter på en personlig måte  til å undersøke et tema og et 

medium og for å lære av denne prosessen, få nye erfaringer og ny kunnskap. 

På flere tidspunkt i denne prosessen har jeg søkt råd og veiledning av profesjonelle veiledere 

og funnet  inspirasjon og eksempler hos andre tegneserieskapere. Jeg kommer til å  presentere 

arbeidet visuelt og fortelle muntlig om prosessen og prosjektet. Og nå i denne skriftlige delen, 

forsøker jeg å kommunisere innholdet i masteroppgaven i en tekst hvor jeg reflekterer over 

prosess og resultat.  Og til slutt  kommer jeg til å få et foreløpig ”ferdig” resultat som trykt 

tegneserie-bok, som kommer til å finnes på utstillingen i mai. 

 

Refleksjon over visuelle og tekniske valg 
Når jeg ser tilbake, er det mange ting jeg ville gjort annerledes, men også en del ting jeg er 

fornøyd med og som jeg er glad for.  

Jeg er fornøyd med temaet. Jeg syns det er spennende og interessant. Jeg er også 

fornøyd med den tekniske gjengivelsen og trykkingen av boka. Fargevalget: Blått og grått 

opplever jeg som en seriøs farge, en voksen farge. Statsministeren kan ha blå eller grå dress. 

Blått og grått er ganske nøytralt, det dominerer ikke, holder seg i bakgrunnen. Så for meg, da 

jeg valgte å ikke ha svart-hvitt, er blått og blågrått er veldig nøytralt.  Jeg har fått 

kommentarer på at jeg burde utnyttet farger når jeg først velger å trykke i farger, at jeg burde 

ha hatt en ekstra farge som stikker seg litt fram, litt rødt eller gult eller noe, men jeg ønsket 

ikke det, jeg ønsket at boka skulle være stille. Jeg ønsket at fargene og det lille formatet skulle 

fange ”voksen dames” verden, uttrykke hennes lille liv, som for noen kanskje kan virke grått 

og kjedelig, men som for henne selv er mer enn nok spennende og dramatisk! 
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Refleksjon over mediet jeg valgte 
Jeg valgte å mikse tegneserie, bildebok og animasjon. Jeg er veldig glad i tid og bruken av tid 

når det gjelder animasjonsfilm. Jeg føler at det kan gi en variasjon mellom stillestående og 

handling på en egen måte. Dette prøvde jeg å få til ved å ikke ha paneler, ruter, men alltid la 

bildet ta like stor plass på sida. Jeg ønsket også å få inn måten tegneserier formidler på 

gjennom mange bilder og lite tekst. Jeg opplever dette som veldig leservennlig og lettere å 

fortelle med. Derfor holdt jeg meg til så lite tekst som mulig og at jeg heller brukte mange 

bilder for å vise nyansene. 

 Prosjektet mitt ser kanskje mest ut som en bildebok. Men det er ikke en klassisk 

bildebok. Det jeg ønsket å hente fra bildeboka, er plass til bildene og ”the drama of the 

turning of the page”12 som Catherine Bader uttrykker det i sine bildebokstudier. 

 

Refleksjon over trykk og ferdig bok 
Jeg trykte hundre eksemplarer av boka mi uka før utstillingen. Dette syntes jeg var skummelt. 

Det var så mye som kunne gå galt, og hvis det gikk galt, så ville det bli for seint å trykke opp 

et nytt opplag. Jeg lagde en pdf for omslaget som skulle trykkes separat på tykkere papir (300 

g Edixion), mens innmaten hadde jeg på en annen pdf som skulle trykkes på 150 g  Edixion. 

Jeg var spesielt engstelig for om jeg hadde tenkt og telt riktig i forhold til antall sider. Så det 

ikke ble hvite sider på slutten eller at bildene ikke kom dit de skulle og oppslagene ikke 

lenger passet sammen. Men det gikk bra. Bortsett fra en liten feil hvor jeg i siste lita hadde 

byttet om på noen av bildene, noe som forårsaket at ett av bildene kom to ganger, noe som 

kunne vært dumt, men sett i ettertid fungerte denne gjentagelsen helt fint, og det ble ikke noe 

problem for boka eller for fortellingen. Tvert i mot ble denne feilen, dette uhellet et ok grep. 

 Det ble mer kniping enn jeg trodde, og noe av bildet forsvant inn mot ryggen i større 

grad enn jeg trodde, men det var ikke alvorlig.  

Siden jeg hadde hatt prøvetrykk og justert fargene deretter, fikk jeg ingen sjokk med 

for mørke oppslag eller feil farge. Dette var en lettelse. Og formatet fungerte også bra, syns 

jeg,. Jeg likte at den ble liten og tykk, selv om jeg gjerne skulle hatt den enda litt tykkere, 

både av følelsen av at en tykk bok er en voksen bok, og at den burde vært lengre for å vise 

flere situasjoner i voksen dames hverdag. 

  

																																																								
12	Matulka, Denise, ”A Picture Book Primer”, 2008 Libraries Unlimited, s. 1	
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Refleksjon rundt utstillingen min av ”Voksen Dame” 
Utstillingen var jeg også nervøs for. Spesielt bekymret var jeg for om jeg hadde noen plass da 

jeg kom, og hvis jeg hadde fått plass etter all byttingen og alle forandringene, hvordan denne 

plassen ville være. Den usikre situasjonen rundt plassering, var ikke spesielt inspirerende for 

planlegging. Mye av dette var selvfølgelig min egen feil, siden jeg ikke kunne være med på 

møter rundt plassering på utstillingen og ikke hadde rommet og plassen tydelig i hodet. 

 Jeg er ellers fornøyd med utstillingen. Jeg syns den ble enkel, rein og tydelig.  

 Opphengingen av de to store plakatene derimot er jeg misfornøyd med. Jeg burde ha 

prøvd ut opphengning på forhåndog jeg burde ha rådført meg og hentet inn hjelp. Jeg burde 

vært klar over at det kunne blitt buklete og at jeg måtte være veldig forsiktig, mye mer 

tålmodig og burde ha brukt veldig god tid og kanskje heller anvendt tapetlim enn dobbeltsidig 

super-tape. Det ble veldig buklete nederst, og dette var distraherende for den ellers stramme 

utstillingen. Nå har jeg lært hvordan jeg ikke skal henge opp store plakater!! 

 Jeg burde også kanskje vært modigere og malt direkte på veggen. Det kunne gitt et 

mer direkte uttrykk, da ville  det ikke blitt noe bukling. 
 

Skulle ønsket meg mer tid 
Hvis jeg skulle ønsket  meg noe,  utover en ny sjanse til å henge opp plakater, var mer tid, 

kanskje ved å begynne tidligere (året før?), komme raskere i gang, bruke tida mer effektivt, 

være mer voksen dame helt fra starten av, kanskje allerede fra tidlig høst eller sommeren før!  

Hvis jeg hadde hatt mer tid, ville jeg nok brukt den ekstra tida på nettopp den visuelle 

helheten. Jeg er ganske fornøyd med de visuelle bitene, men det er noe med den visuelle 

helheten som ikke føles helt på plass, og jeg ville hatt med flere scener og andre valg av 

scener, annen dialog. Noen biter føles litt slappere. Noe er ikke riktig fremkalt eller forløst. 

Noe er til og med litt utydelig.  

Jeg hadde også tenkt å prøve ut kombinasjonen litt mer mellom hverdag og 

surrealisme. Det ble ikke slik. Surrealismen uteble.  

Jeg rakk heller ikke å gjøre flere hverdagssituasjoner, f eks dugnad. Jeg begynte, men 

så at det krevde mye mer tid enn jeg hadde igjen. Jeg ser at opponent Nina Hemmingsson har 

et poeng i at denne lille boka ville kle å være tykk, at det er mange situasjoner, og selv om de 

er parallelle og selv om kanskje bare noen få situasjoner er nok til å vise livet til ”voksen 

dame”,så er det mengden av situasjoner som er det som gjør at det blir slitsomt, vanskelig, 

kanskje til og med utmattende.  
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Hendte det noe jeg ikke trodde kom til å hende? 

Prosjektet mitt har utvikla seg og forandra seg over disse månedene som jeg har jobbet med 

det. Det har ikke overraska meg. Jeg har prøvd å lage rom for forandring og utvikling. Og det 

er naturlig at større prosjekter, slik som dette, tar sine egne veier og finner sin egen form.  

 Det overrasket meg kanskje at den situasjonen som var minst arbeida med og som 

kanskje i utgangspunktet bare var en transportetappe, ble noe av det jeg likte best: Når voksen 

dame løper hjem fra venninna i mørket om natta. 

 
Her åpnet det seg noe, noe løftet seg, det fikk litt luft, litt flukt, og det kom inn en annen 

dimensjon, som jeg ikke hadde forventet lå der, en plutselig frihet. Hun ble litt utenfor tida. 

Dette ble et brudd med både rolle og ramme, noe åpnet seg og hun ble fri. Dette var gøy å se.  
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Veien videre for ”Voksen dame” 
Er  prosjektet ”Voksen dame” ferdig nå?  Er utstillings-boka ”Voksen dame” et ferdig 

produkt? Jeg har tenkt å gå videre med dette prosjektet, jeg har lyst til å jobbe videre og 

utvide historien, få med flere situasjoner, få med flere detaljer, flere situasjoner og vise alt det 

voksen dame må tenke på, huske på, delta i. Jeg ønsker å samle alle de små tingene og vise 

hvor massiv hverdagen blir, hvor voldsomt det kan føles. Og så tenkte jeg å sende inn 

prosjektet til redaktøren min, Geir Nummedal. Han er kritisk og konstruktiv, og jeg tror 

kanskje han kan hjelp meg videre. Jeg opplever at litt ytre press får meg til å jobbe bedre. 

Sånn sett er ”Voksen dame” slik den er nå, bare et skritt på veien videre.  Dette er et viktig 

prosjekt for meg, og jeg har ikke lyst til å gi slipp på det.  

 

Voksen dame i oss alle 

Da jeg presenterte prosjektet mitt, var det forbausende mange i salen som kjente seg igjen. 

Det var ikke bare asperger-jenta med angst-problematikk, det var noe mer allment, noe dypere 

som flere kunne relatere til. Det var også et par av de som hørte presentasjonen, som fortalte 

om venninner som ikke kom seg opp av senga eller ut av døra. Mange fortalte dessuten om 

forholdet til mødrene sine som kunne ligne på ”voksen dame”s forhold til moren sin. Selv om 

”Voksen dame”  ikke er selvbiografisk og bare løslig basert på meg selv som levende modell, 

trodde jeg nok at min situasjon og bokas situasjoner var særegen, at jeg kanskje var en av få 

som ikke er så flink til å være voksen dame. Men så viste det seg at disse situasjonene var 

gjenkjennelige og gjaldt mange. Jeg opplevde disse tilbakemeldingene som veldig 

inspirerende, jeg var glad for at ”Voksen dame” faktisk snakket til en større gruppe, et bredere 

publikum enn det jeg i utgangspunktet hadde tenkt som målgruppe. Det var moro å se at 

prosjektet fikk andre til å tenke etter, åpne seg og fortelle, dele historier og erfaringer. Det 

satte i gang samtale og aktiviserte deres egne fortellinger, åpnet opp for assosiasjoner om 

døtre og mødre, om det å være redd, om det å være uselvstendig og føle seg sliten, grue seg, 

vegre seg, skyve foran seg, unngå. 

   

Avsluttende refleksjon 

Det er mange voksne damer som synes dagene er vanskelige, mange voksne damer som ikke 

helt takler hverdagen, og mange voksne damer som ikke blir sett. Men også voksne damer 

som takler det aller meste, kan av og til få en dump, et lite sammenbrudd hvor plutselig alt det 
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vanlige blir vanskelig. Plutselig blir alt det som ellers er enkelt og greit og selvfølgelig, helt 

uoverstigelig, for det er så mye, så mange ting, så mange forventninger, så mange bekjente, så 

mye å ordne, så mange mailer, så mye å huske, så mange beskjeder, så mange måltider, så 

mange busser, så mye ansvar, så mange krav, forpliktelser, forventninger å leve opp til. 

Kanskje nettopp ting blir vanskelig fordi de er så flinke og pliktoppfyllende. Det er ikke 

sikkert de viser at de er slitne, redde, for de kompenserer kanskje og prøver å dekke over. For 

helst skal voksne damer klare alt og enda litt til. For voksne damer skal være superdamer! 

 Dette føler jeg er en feministisk vinkel i prosjektet ”Voksen dame”, for det handler 

ikke bare om å være voksen, å ha en voksen rolle, å ha voksent ansvar og voksne 

forventninger å forholde seg til, men det handler vel så mye om rollen ”dame”, rollen 

”kvinne” og alt det som hører med til denne kvinnerollen med både ytre og indre forventinger 

og krav. For det å være ”voksen dame” er noe mye mer og mye mer krevende enn å bare være 

”voksen”.  Min ”voksne dame” har et problematisk forhold til denne rollen, hun lever ikke 

opp til rollen sin, klarer ikke være flink voksen, lever ikke opp til forventningene, og nettopp 

derfor får prosjektet et normkritisk blikk på normen som ligger til grunn for ”voksen dame”, 

et feministisk blikk på alle føringene som ligger under og bak rollen og mellom linjene. 

 Alle har en forestilling om hva en voksen kvinne er og gjør og liker. Det handler om 

holdninger og vaner og uvaner som har blitt plantet inn i oss over flere generasjoner. Vi tror 

vi vet hvem og hvordan en voksen dame er? Vi hører henne stadig omtalt i mediene. Vi ser 

henne stadig på tv og i film. Hun elsker å prate og snakke i telefonen, hun elsker å høre 

ringeklokka, elsker å få besøk, dra på besøk, hun elsker å shoppe, gå i butikker, kjøpe, bruke 

penger, hun klarer å få til alt, ha jobb, venner, familie, holde foredrag, hun trener, pynter seg, 

har kjole på, har høye hæler. Hvis en voksen dame ikke er slik, er hun da en dårlig voksen 

dame? Eller har hun ikke blitt voksen ennå? Kommer hun til å venne seg til det? Kommer hun 

til å få det til? Eller er det ok å være en annen type voksen dame?  

 Kvinner, damer og jenter har mange uttrykk og mange måter å være på og leve på. Det 

er et stort mangfold. ”Voksen dame” er også en måte å være voksen dame på. Jeg ønsker å 

vise voksen dame slik, at hun også kan være redd og stille, ubesluttsom, uselvstendig, usikker 

og hjelpeløs. At det er helt ok å være slik. Denne type voksne damene er en ganske 

ubeskrevet gruppe innenfor tegneserier. Jeg ønsker å hente dem fram. Jeg ønsker å gi dem 

stemme, gi dem plass. Jeg ønsket å bruke masteroppgaven som en mulighet til å fordype meg 

i denne rollen, gjøre research på hva det vil si å være voksen dame og bruke visuelle 

storytelling som mitt verktøy for å undersøke denne rollen i gjenkjenbare og konkrete 

situasjoner, for dermed å kunne fortelle ”Voksen dame”s historie og gjøre henne synlig.
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