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Mål

Efter genomgången kurs skall studenten:
- ha grundläggande kunskaper om typografiska begrepp och regelsystem
- ha insikt i typografins funktion och uttryck i olika medier
- ha färdigheter i att analysera och producera texter där grafisk form och bild.

Kursens innehåll

Typsnitt, piktogram, logotyp: den typografiska visualitetens variationer. Det utvidgade fältet:
typografiska element i skilda former av visualitet: från magasin till filmtypografi.
Webbtypografi och den digitala kulturen. Övningar i typografiska tillämpningsprogram.
Kommunikativa aspekter av typografi och grafiska former. Läsbarhetsaspekter och estetiska
aspekter i typografisk produktion.

Undervisning

Föreläsningar, grupparbeten samt individuella uppgifter.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet.

Examinationsform

Aktivt deltagande på seminarier och föreläsningar. Skriftliga inlämningsuppgifter.
Presentation av projektarbete.

Betyg

A, B, C, D, E, Fx, F

Sida 1
Plagiat är en form av fusk som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer
materialet som ditt eget eller utan att ange referens. Även självplagiat anses som fusk, det vill säga att använda sig av egna tidigare inlämnade eller
publicerade arbeten utan att referera till detta.

Övriga föreskrifter

För godkänt betyg (lägst E) krävs aktivt deltagande i kursen samt att alla uppgifter fullgjorts
på ett tillfredsställande sätt.
Förtur för studenter inom programmet CCG.

Hållbar utveckling

Inslag av hållbar utveckling är inte relevant för kursen.
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Betyg: AF

Sida 2
Plagiat är en form av fusk som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer
materialet som ditt eget eller utan att ange referens. Även självplagiat anses som fusk, det vill säga att använda sig av egna tidigare inlämnade eller
publicerade arbeten utan att referera till detta.

