
Adobe InDesign
Arbetsmarknadsutbildning 
Alma folkhögskola erbjuder en arbetsmarknadsutbildning inom programmen Adobe Illustrator. 
Kursen riktar sig till personer som är inskrivna på Arbetsförmedlingen Kultur. 

Du får lära dig: 
Du lär dig alla handgreppen från visitkort till dagstidning, och att typografiskt effektivt rikta
ditt budskap. Kursen vänder sig till alla som har behov av att informera, marknadsföra eller
på annat sätt föra fram ett tryckt budskap från en avsändare till en målgrupp. 

Målgrupp: 
Kursen vänder sig till dig som kanske arbetar eller vill börja arbeta med produktion av
trycksaker eller så är du verksam till exempel som informatör, journalist, redaktör, arkitekt
eller egenföretagare och vill öka din kompetens inom trycksaksproduktion.

Mål: 
Kursens mål är att du ska behärska InDesign för att kunna framställa visitkort,
informationsblad, affischer, nyhetsbrev, broschyrer och liknande material. Du kan även
hantera samspelet mellan bild och text. 

Utbildningens upplägg:
Lärarledda lektioner med praktiska övningar och projektarbeten.
Adobe Indesign är det marknadsledande layoutprogrammet som används för grafiskt
material och trycksaksproduktion. På kursen lär du dig att hantera grundfunktionerna i
InDesign för att kunna leverera snygga och effektiva trycksaker. Undervisningen är uppbyggd
kring praktiska övningar med inflätade teoretiska moment. Målet med uppgifterna är att de
ska kunna skapa mallar, annonser, broschyrer, foldrar, presentation, material, nyhetsbrev,
årsredovisningar och rapporter mm.

Förkunskaper:
För att gå kursen After Effects så bör du ha goda datorkunskaper. Det är en fördel men inget
krav att du gått vår kurs Photoshop eller Illustrator. Du kanske har försökt dig på att göra trycksaker i Word 
eller liknande program. Du måste behärska filhantering för att skapa mappar, att spara och öppna filer och 
kunna orientera dig i Utforskaren/Filhanteraren. Kursen håller ett förhållandevis högt tempo och du bör 
vara beredd på att lägga ner några timmar per vecka utöver kurstillfällena för att hänga med och
få ut mesta möjliga av kursen.

Utbildningsform: Lärarledd 
Omfattning: 100%  
Kurslängd: 5 dagar
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