Seminar ved Ian Wisler-Poulsen

Layout i opgaven
Et godt layout handler om, at indholdet i opgaven skal være let tilgængeligt for læseren.
Et godt layout drejer sig om brugervenlighed – det skal være logisk: Overskuelig komposition, letlæselige skrifttyper, synlige skriftstørrelser, tilpas lange linjer, harmoniske
farver, forklarende figurer og så videre.
Det er selvfølgelig i orden, hvis opgaven tilmed ser godt ud. Faktisk forholder det sig
sådan, at de fleste mennesker opfatter et flot visuelt design som værende mere værdifuldt,
bedre fungerende og lettere at anvende end et design, der ser mindre godt ud. Det gode
layout understøtter derved den gode opgave.
Dette seminar handler om layout til større opgaver, afhandlinger, rapporter og projekter. Der tages
udgangspunkt i bogen “Layout i opgaven”, som er udgivet ved Forlaget Samfundslitteratur. De
overordnede emner ved arrangementet er: Grundlæggende layout, skrift, forsider, figurer, farver og
hæftning. Endelig fremvises en række cases, som eksempler på udformning af projekter.
Seminaret er tilrettelagt således, at der veksles mellem oplæg fra underviseren og åben debat med
deltagerne om deres aktuelle problemstillinger og overvejelser. Seminaret er som udgangspunkt
software-uafhængigt. Det handler altså ikke om tips og tricks til InDesign eller Word men i højere grad
om, hvordan man sammensætter det stærke layout – uanset hvilket “værktøj”, man end vælger!
Målgruppen for dette seminar er i høj grad studerende, som er på sidste semester af deres uddannelse.
Uddannelsens retning har ikke den store betydning, da et brugervenligt layout kan gavne alle opgaver.

Varighed: 4 timer
(som udgangspunkt (inkl. pause) – kan justeres efter behov)
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