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VALG AV TEMA 

 

I den teoretiske delen gjorde jeg et dypdykk i den grafiske designeren Jean Carlu 

som i hovedsak fokuserte på plakater. Jeg hadde aldri hørt om Carlu før, og ønsket 

mitt for den teoretiske fordypningsoppgaven var å skrive om noe eller noen sånn 

at jeg kunne lage plakater fordi grafisk design er det fagområdet innen media jeg 

interesserer meg mest for, og plakater var noe jeg kunne tenke meg å lage. Jeg 

startet egentlig med å skrive veldig generelt om plakater, men skiftet 

problemstilling to ganger fordi jeg ikke syntes det funket, det var bedre å skrive 

rundt en person og hva denne personen gjorde. Jeg fokuserte mest på form og 

farge i den teoretiske delen og analyserte fargevalg og bruk av former. Min 

praktiske oppgave er derfor ikke så inspirert av hvordan Carlu lagde sine plakater, 

men jeg har tatt med meg det jeg har lært om å utforme en plakat inn i hvordan 

jeg har valgt å utføre mine plakater.  

 

Problemstillingen min er:  

Hvordan lage en plakat for stjernetegn som ser estetisk ut, er minimalistisk og får 

med mye info uten at det blir for tungt å lese?  

 

 

 

 

 

 

 

 



20-MED-3 
 

 3 

PROSESSEN 
 

I starten fokuserte jeg kun på et stjernetegn fordi jeg syntes det var enklere å se 

hvilket oppsett jeg likte best, før jeg testet med forskjellig stjernetegn for å se at 

det funket med de andre også.  

 

Dette var min første kladd og jeg syntes det absolutt var noe 

som manglet. Jeg syntes det så veldig kjedelig ut, men jeg 

fokuserte mye på at det skulle være enkelt å sette sammen 

med andre bilder/plakater eller andre ting i rommet det ble 

hengt opp i, men kom fort frem til at jeg ønsket å ha farger 

som hørte til stjernetegnene eller farger til elementet 

stjernetegnet har.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På nr 2 prøvde jeg å ta med symbolet til mars, 

som er stjernetegnets planet og trekanten 

som er symbolet for ild, stjernetegnets 

element. På de to andre har jeg kun tenkt 

stjernetegnet, navnet og tekst om 

stjernetegnet. Dette er jo selvfølgelig bare 

kladd, men likavel likte jeg ikke oppsettet, jeg 

følte også at de to symbolene ble litt 

malplassert. Den jeg likte best var nr 3, så det 

er denne jeg har tatt utgangspunkt i og 

jobbet ut fra. 3 

2 

1 
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FARGEVALG 

Jeg lekte meg litt mer med fargene og utseende av stjernetegnet og kom frem til 

disse to versjonene. Grunnen til fargevalg på den første var at jeg søkte opp fargen 

som hørte til stjernetegnet og testet ut det, men prøvde også med fargene til 

elementene og likte det bedre. Jeg var litt usikker på fargen til luft, for jeg så flere 

steder at det ble brukt lilla for å representere det elementet, men for meg var lys 

blågrå mer riktig til luft, samtidig syntes jeg det ble litt for nærme vann. Jeg valgte 

også å gjøre fargetonene i hvert element litt forskjellig sånn at det første tegnet i 

hvert element var mørkest og det siste var lysest.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeg tok kun ett stjernetegn i hjørnet fordi selv om det så bra ut med væren, var det 

fler av de andre stjernetegnene det ikke funket å plassere på samme måte. 
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PLASSERING AV ELEMENTER 

Jeg prøvde også å ha stjernetegnet som 

en del av bakgrunnen, men jeg syntes 

ikke det var alle tegnene det funket like 

bra med. De det funket best med var 

Gemini, Pisces og kanskje Libra og 

Taurus.  

 

Så gikk jeg litt bort fra å ha hele plakaten 

farget og prøvde igjen å ta inn mer hvitt 

sånn at det ikke skulle være så vanskelig å 

sette det sammen med andre ting.  

Men igjen var det noe som ikke føltes helt 

riktig. Jeg hadde mye awkward space, og 

det var ikke noe som fanget blikket ordentlig. Jeg visste liksom ikke ordentlig hva 

jeg egentlig så på, og når jeg ser det nå i ettertid blir jeg ikke gira på å lese videre 

når jeg ser dem. 
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Når jeg satte det opp på denne måten følte jeg at jeg begynte å nærme meg mer 

hvordan jeg ønsket at det skulle se ut. 

Jeg syntes det var nøytralt og kunne 

passe inn med andre plakater eller 

forskjellig farger på vegger, og jeg var 

fornøyd med at jeg fikk med fargen til 

elementet, stjerneformasjonen, navnet 

på engelsk, stjernetegnet nederst i 

midten og personlighetstrekk og det 

norske navnet i teksten som også 

skulle være med. Men jeg snakket med 

folk rundt meg for å høre om dette var 

noe de ville hengt opp og hva savnet 

de eventuelt.  

 

Jeg kom frem til at jeg 

måtte ha no farge i 

bakgrunn. Jeg fikk ikke sky-

effekten til å se bra ut, det 

så mest rotete ut, så igjen 

gikk jeg tilbake til å ha hele 

bakgrunnen i fargen til 

elementet, men la til en fylt 

inn sirkel bak navnet og 

stjerneformasjonen, og 

beholdt kanten rundt, men gjorde den hvit for å ramme inn plakaten. 
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Jeg landet på farget bakgrunn, så oppsettet på den hvite var noe jeg hadde prøvd 

ut før jeg bestemte meg for hvordan bakgrunnen skulle være.  

 

Jeg likte ikke helt hvordan det så ut med 

så mye tekst, og man vet kanskje ikke helt 

hvor man skal begynne å lese. Det er så 

mye tekst at, er man ikke interessert i 

stjernetegn, orker man nok ikke lese alt 

dette. Så jeg prøvde å korte ned veldig 

på teksten, og kun ha stikkord som 

representerte de stereotypiske 

personlighetstrekkene til stjernetegnet. 

Da ble det seendes ut mer som dette. 
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Det ble litt vel tomt igjen og jeg prøvde meg frem med forskjellig tegninger av 

stjernetegnene.  

 

På de fem første prøvde jeg forskjellig oppsett før jeg testet med en annen 

tegning. Jeg har tegnet etter design av Miranz Mccormick, og i et forsøk på å ikke 

gjør det helt likt som hennes prøvde jeg å gjøre det som et oneline design, men 

syntes ikke det funket like godt. Den første utgaven med den tegningen passet 

bedre til uttrykket jeg ønsket, og siden dette er en grafisk 

oppgave og ikke en tegneoppgave, tenkte jeg det var 

greit å bruke som grunnlag for outline tegningene  

på plakatene mine.  

 

 
 

Jeg endte med denne fonten som jeg ikke vet hva heter, 

etter jeg googlet zodiac font. Den er laget av Caffeinated 

SVGS. Jeg har gjort om noen detaljer sånn at f.eks. alle S-

ene, O-ene og I-ene er like. Jeg syntes det passet fint med 

resten av designet og den lille detaljen med stjerner 

gjorde seg godt til tema. 
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FERDIG PRODUKT 
Det endelige resultatet ble en serie på 

12 plakater. Det har vært en lang 

prosess og jeg har vært gjennom 

mange forskjellig forslag, og endte til 

slutt her.  

Jeg valgte å gi stjerneformasjonen sin 

egen halvsirkel /boble for å la den få sin 

plass uten at det blir et forstyrende 

element i totalbilde. Jeg dro de to 

sirklene med tegningene litt til venstre 

for å få likevekt og jeg føler at helheten 

ser mer balansert ut.  

Ved at det er brukt én farge i forskjellig 

toner og at det er en outlinet tegning 

gir plakaten et rent uttrykk. Det er med mye informasjon uten at det ser rotete ut 

eller virker tungt. Plakaten har navnet på stjernetegnet, tidsrommet den er 

innenfor, stjernetegnet som tegn og tegning, stjerneformasjonen og stikkord om 

karakteristiske personlighetstrekk stjernetegnet har. Grunnen til at jeg har valgt å 

ha navnet på engelsk er at det er mange som kan sitt eget på norsk, men kanskje 

ikke engelsk og det er kjekt å vite hvis man vil lese horoskop, for de fleste 

horoskop er på engelsk. 

 

Jeg har for det meste brukt Procreate for å lage designet, men har brukt InDesign 

for å legge på tekst. Det er en såkalt poster, som er det engelske ordet for plakat. 

Den er ment for å henge opp i hjemmet, enten man har én eller flere. Jeg har tenkt 

at plakaten ikke burde være mindre enn A4 for da kan det være litt vanskelig å lese 

skriften.  
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Innledningsvis i den teoretiske delen skrev jeg at: 

Plakater skal kunne ses tydelig på avstand og er ofte reklame eller informasjon med 

enkelt design, lette former og sterke farger. Plakaten trykkes i flere eksemplarer og 

er enten malt, tegnet eller designet i et program. Opprinnelig hadde plakater et 

budskap fra kongelig forordninger, lover og påbud. Etter hvert har det blitt mer og 

mer brukt som en kunstform som også kan henges på veggen hjemme.  

 

Det som gjør mine design til plakater, er at det er et enkelt design og tema 

kommer tydelig frem. Hvis plakaten/e henger i et rom med nøytrale farger kommer 

den/de godt frem fordi de har en sterk, men likavel ikke en skrikende farge. Siden 

det er veldig kort tekst tar det ikke så mye av tiden til seeren å lese det som står, og 

selv en som ikke er interessert i stjernetegn kan være motivert til å lese videre.  

 

Da jeg skrev om Jean Carlu kom jeg inn på fargepsykologi. Jeg tenkte først at det 

ikke var noe jeg kunne bruke i denne settingen fordi jeg valgte fargene til 

elementet og den er allerede satt, og ikke noe jeg bestemmer. Men da jeg brukte 

den teoretiske oppgaven for å lage plakatene innså jeg at stikkordene som 

beskriver fargene går igjen i både stjernetegnene og elementene. Derfor landet 

jeg på den lilla fargen for lufttegnene fordi jeg følte den passet bedre med 

egenskapene de har, enn det den blå gjorde.   

 

Rød- Varm, kjærlighet, energi, fare, liv.  

Oransje- Kraft, kreativitet, engasjement, tankefull, nysgjerrighet.  

Gul- Visdom, glede, lykke, klarhet, frigjørelse, konsentrasjon, kreativitet.  

Grønn- Natur, balanse, harmoni, tålmodig, beskyttelse.  

Blå- Kald, vann, natt, beroligende, styrke, harmoni, kommunikasjon, lærdom. 

Indigo- Intelligens, styrke, visdom, innsikt, forståelse, fokus, spirituell.  

Fiolett- Fred, fri vilje, magisk, spirituell, balanse. 
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ETTERORD 
Dette har vært er morsom oppgave. Det har vært en gøy kobling av ting som 

interesserer meg, stjernetegn, layout, farger og drodling frem og tilbake. Jeg har 

jobbet mye med utviklingen og det er gøy å se sluttproduktet i forhold til det jeg 

startet med. Jeg er fornøyd med sluttresultatet og har fått mer erfaring i både 

InDesign og Procreate, som begge var ganske nye programmer for meg, og er 

erfaringer jeg tar med meg videre.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


