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Filmplakat
En oppgave i visuell kommunikasjon

  Anette Lund

“Kunnskap om estetiske og digi-
tale virkemidler er avgjørende 
for en bevisst kommunikasjon”
står det under grunnleggende 
ferdigheter i faget. Det å kunne 
arbeide bevisst med kommuni-
kasjon innebærer kunnskap om 
både tekst og bilde. Tekst som 
noe rent språklig, men også 
tekst som typografi; som et 
selvstendig sett signaler som ut-
gjør et eget budskap. Det 
innebærer også   kunnskap om å 
kunne kode og dekode visuell 
retorikk, det å kunne se og forstå 
hvordan visuell kommunikasjon 
brukes bevisst inn mot definerte 
målgrupper. Dette er noen av de 
aspektene oppgaven berørte. 

Studenter ved Kunst og håndverk 2, 4. 
studieår 5-10 ved HiST/ALT fikk i opp-
gave å lage en filmplakat for en fiktiv film 
der hovedrolleinnhaveren av denne filmen 
skulle være en medstudent. Det skulle 
tematisk være en filmplakat som handlet 
om læreren eller lærerstudenten, men de 
fikk bestemme sjanger, filmtittel og 
undertittel selv.

Research og idéprosess 
Studentene startet prosjektet med å gjøre 
research på klassisk filmplakat-estetikk. 
De skulle holde fokus på plakater som 
hadde portrett og dramatisk lyssetting 
som hovedmotiv da dette var en prob-
lemstilling det skulle jobbes med senere 
i oppgaven. Etter researcharbeidet laget 
de moodboards og idéskisser som viste 
hvordan de ønsket at plakatene skulle se 
ut. Her ble det gitt tilbakemelding på film-
konseptet, tittel og undertittel - i tillegg til 
filmplakatens komposisjon; vurdering av 
kontraster mellom diagonale, horisontale 
og vertikale retninger, det å kunne gi 
illusjon av ro og/eller bevegelse og ikke 
minst skape et godt blikkfang.

Kommunikasjonsplattform
Eksperimentering med visuelle 
virkemidler står sentralt i arbeidet med 
visuell kommunikasjon i ulike medier. 
Noe av målet med oppgaven var at stu-
dentene skulle bli bevisste hvilke visuelle 

virkemidler man benytter seg av til hvilke 
målgrupper. Når man i skolen arbeider 
med oppgaver av visuell karakter legges 
ofte elevenes/studentenes egne preferans-
er og smak til grunn for hva som er pent 
og ikke, hva man liker og ikke liker. In-
nen visuell kommunikasjon er ikke dette 
holdbare argumenter da man skal rette et 
spesifikt budskap mot en spesifikk gruppe. 
I dette tilfellet skulle målgruppen være 
studenter ved lærerutdanningen HiST/
ALT. 

Den ledende amerikanske statsviter og 
kommunikasjonsforsker, Harold Lasswell, 
kom fram til den kommunikasjons-
plattformen studentene brukte. Han for-
mulerte den mest velkjente formel innen 
kommunikasjonsteori: 
hvem (sier) hva (til) hvem (i) hvilken 

kanal (og med) hvilken effekt? Formelen er 
utgangspunktet for mange spesialretninger 
innenfor massekommunikasjon og er mye 
diskutert, men den er enkel å forstå for 
de som er nye for denne typen problem-
stillinger.

Med utgangspunkt i den gitte målgruppen 
ble studentene bedt om å skrive en kom-
munikasjonsplattform som fulgte denne 
modellen. Da de i etterkant laget et design 
som fulgte denne, ble de nødt til å ta visu-
elle valg som var i tråd med målgruppens 
preferanser og ikke bare sine egne, noe 
som både var nytt og lærerikt.
 
Fotografering og studiolys
Studentene disponerte fotostudio og ut-
styr hos Norsk Fotofagskole. Det ble gitt 
grunnleggende, praktisk innføring i kam-
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erateknikk og studioblits, i tillegg til 
teoretisk dramaturgi med lyssetting. 
Studentene fotograferte hverandre og 
manipulerte bildene digitalt i Photoshop. 
De reflekterte over hvordan bruk av mo-
tiv, lyssetting, farge og utsnitt forandret 
komposisjonen og utrykket på plakaten, 
hvilken filmsjanger det kommuniserte og 
til hvilken målgruppe. 

Typografi og skriftsnitt
Det å kunne bevisst sette sammen og 
vurdere hvordan skrift og bilde 
kommuniserer og påvirker hverandre i 
ulike sammenhenger er et av hoved-
områdene i K06. Å samtale om og vise 
eksempler på hvordan typografi kommu-
niserer var essensielt i oppgaven. Studen-
tene fikk en grunnleggende gjennomgang 
i de ulike skriftfamiliene og hvordan vi 
bruker typografi i ulike produkter. Vi 
snakket om den typografiske utformingen, 
hvordan bokstavene ser ut: form, størrelse, 
farge, plassering osv. Vi snakket også om 
hvordan typografi er et selvstendig sett 
av signaler som utgjør et eget budskap i 
tillegg til det rent språklige budskapet. 
Hvordan ekspressiv typografi kan påvirke 
med form, hvordan man ved å bryte med 
klassiske typografiske konvensjoner kan 
påvirke ord og/eller setningers budskap på 
et emosjonelt nivå, og hvordan typografi 
kan formidle et budskap som ikke blir 
uttalt, men oppfattes rent emosjonelt. Som 
lærer var det veldig flott å se hvordan stu-
dentene fikk en større bevissthet rundt 
bruken av typografi (ikke minst som form) 
og hvordan skriftsnitt har klare paral-
leller til bildet og dets formalestetiske 
virkemidler.

Måling av effekt
For å finne ut av om filmplakatene nådde 
fram med sitt budskap til målgruppen, 
arrangerte studentene en utstilling av 
plakatene sine i kantinen på HiST. Der 
fikk de målgruppen til å feste post-it 
lapper på den plakaten de kunne tenke seg 
å se på kino. Slik sett ble det både 
utstilling og effektmåling på samme tid. 

Flipped classrom
Programvareundervisningen ble gjennom-
ført etter ”flippet classroom”-prinsippet. 
Undervisning av programvare ble filmet 
via skjermopptak med lyd og publisert på 
It´s Learning. Studentene kunne se filmene 
i sitt eget tempo og så mange ganger de 
ønsket utenom undervisningsøkten. Dette 
frigjorde tid i klasserommet til å kunne 
fokusere på veiledning av idé, bilde og 
typografi kontra utfordringer i program-
vare. Det finnes flere programmer man 
kan bruke til å ta opp filmsnutter av skjerm 
og lyd. I dette tilfellet var det QuickTime 
Player som ble brukt.

Programvare
Photoshop har de siste årene blitt det 
foretrukne programmet for billed-

behandling for veldig mange, men pris-
lappen er ikke nødvendigvis kompatibel 
med skolebudsjettene. Det er viktig å 
understreke at man har læringsmål som 
handler om å lære grunnprinsipper i 
billedbehandling og ikke drive produkt-
opplæring i et bestemt kommersielt 
produkt. Gratisprogrammer som Gimp 
og paint.NET blir ansett som adekvate til 
undervisning i grunnskolen. Argumentet 
for å drive photoshopundervisning til 
lærerstudentene er at grensesnittet til 
Adobe/Photoshop er inspirasjonen til 
de fleste gratisprogrammene som finnes 
på nettet; mange av verktøyene kalles 
det samme, de har mange av de samme 
funksjonene og oppbyggingen med layers, 
brushes og andre grafiske elementer 
ligner, de er bare mindre avanserte. Hvis 
lærerstudentene behersker Photoshop, vil 
de beherske ethvert gratisprogram som 
måtte brukes i grunnskolen.

Fri programvare har andre fordeler i 
tillegg til å være gratis; det dannes såkalte 

communities rundt programmene. Forum 
og e-postlister med erfaringsutvekslinger, 
plugins og brushes. Det deles på kryss og 
tvers og det hele fremstår som en sterk 
delingskultur for å hjelpe hverandre. Det 
er et argument at skolen lærer elevene å 
delta på slike arenaer og ikke bare bruke 
arenaene, men også selv bidra. Bruk det du 
får og del det du har.

Gode gratisprogram på nett:
Paint.NET 
Gimp

Lenker til gratis fonter: 
www.dafont.com
www.1001fonts.com
www.fontsquirrel.com

Identifisering av fonter:
www.myfonts.com/WhatTheFont
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