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Typografi–Hieraki–WWW
26 nov – 14 dec 2018
Modul i kursen Introduktion till Grafisk formgivning
Lärare: Sara Kaaman

Den här kursen är ett smörgåsbord av olika ingångar till att arbeta med bokstavsformer.
Ordet typografi kommer från latin och betyder ungefär ______avtryck___märke____ord_____
Vi kommer bland annat att undersöka hur typografi är en kompis till teckning, hur en
text kan översättas till röst, rörelse, annan text, hur typografi och maktstrukturer
hänger ihop. Vi kommer även att kika på hur typografi funkar på internet, och hur kod
HTML/CSS skapar formgivning. Vi kommer att ha ett litet text-seminarium där vi läser
och diskuterar några texter om typografi.
––––––––––––––––––––––––
Uppgift: Typografi & Hierarki A–Ö – en kollektiv handbok
Under den här kursen så ska vi ta fram en kollektiv typografisk handbok. Välj minst 2
ord att undersöka och förklara i handboken. Gör research och hitta en egen ingång till
hur du vill berätta om eller förklara ditt ord. Formge 4 sidor som förklarar/utforskar
med hjälp av text, bild och typografi. Format: A4
Förslag på ord (eller kom på andra!):
Artificiell Intelligens, Anti-övervakning, Betoning (tex fetstil, kursiv,
understrykning), Fotnoter, Graffiti, Grids, Serif(typsnitt), Sanserif(typsnitt),
Monospaced(typsnitt), Kerning, Marginaler, Hierarki, Radavstånd, Emojis, Läsbarhet,
Internet, Skrivmaskin, Mikrotypografi, Skiljetecken, Avstavning, Vägskyltar.
Arbeta tillsammans eller solo!
––––––––––––––––––––––––
Vecka 1
Mån 26 nov
kl 10, Lokal: Projektrummet
Introduktion
Tis 27 nov
Eget arbete
Ons 28 nov
kl 10, Lokal: Mandelgren
Filmvisning av filmen Graphic Means (84 min.), popcorn valfritt :)
kl 13–16, Lokal: D1
Redaktionsmöte: ta med vilka ord du vill arbeta med!
Typografi + Hierarki + Indesign intensivjympa
Tors 29 nov
kl 9.30, Lokal: D1
Eget arbete
kl 13, Lokal: Projektrummet
Handledning m Sara
Fre 30 nov
kl 10–12, Lokal: Projektrummet
Textseminarium typografi

––––––
Vecka 2
Mån 3 dec
Eget arbete
Tis 4 dec
Workshop med Patrick Lacey
Ons 5 dec
Workshop med Patrick Lacey
Tors 6 dec
Workshop med Patrick Lacey
Fre 7 dec
kl 10, Lokal: S1
Föreläsning med Silvio Lorusso "In Defense of Poor Media"
kl 13, Lokal: Projektrummet
Handledning m Sara
––––––
Vecka 3
Mån 10 dec
Eget arbete
Tis 11 dec
kl 10–12, Lokal: D1
Workshop HTML + CSS!
Ons 12 dec
Eget arbete
Tors 13 dec
Eget arbete
Fre 14 dec
Kollektiv produktion av boken
Slutpresentation + release av handbok
–––––––––––––––––––––––
Lärandemål
Efter genomgången kurs (denna modul) skall den studerande:
• ha fått insikt i typografisk komposition
• ha fått kunskap i arbete med typografisk hierarki.
• ha reflekterat över och utvecklat sitt eget fömåga att arbeta med
komposition och hierarki i relation till uppdraget.
• kunna motivera sina konceptuella / hanverksmässiga val.
• kunna göra kritiska bedömningar och ta ansvar för sin egen arbetsprocess
och gestaltning.
• visa förmåga att, muntligt och visuellt, redogöra för och tillämpa grundläggande
praktiska kunskaper inom typografi, såsom arbete med hierarki, komposition och layout

• uppvisa grundläggande kunskap om research som metod i en arbetsprocess
Godkänd
För att få betyget »Godkänd« krävs:
• Presentation av uppgiften enligt brief.
• Aktivt deltagande i samtliga moment, delgenomgångar och slutredovisning.
Utöver det:
• engagera dig i ditt eget och andras arbeten
• utmana dig själv i ditt eget lärande
• experimentera
• ha roligt :)

