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Små vigtige informationer:  

Man forventes at bruge omkring 120 timers arbejde på eksamensprojektet. 

Man må gerne arbejde på skolen og mødes - skolen holder lukket fra d. 23 

december og frem til engang i starten af januar (?). 

Man kan få Zoom-vejledning som en gruppe - men skriv til underviseren på 

mail inden, så der afsættes noget tid. Indtil videre kan man godt møde op på 

skolen og få noget vejledning face to face hvis dette aftales - men ift. corona 

kan der ske ændringer, så husk at tjekke mail :) 

Kode fra W3Schools anses ikke som plagiat - man må gerne bruge koder fra 

sitet, da de anses som rimelig standard og noget man kan bruge alle vegne. 

Det er en rigtig god idé under eksamen, at lægge dit fokus på noget du føler 

du er rimelig stærk i - det kan være primært fokus på designs/flow-projekterne 

eller kodningen af dit portfolio. Man må selvfølgelig også gerne komme hele 

vejen rundt, men gå med noget, du selv synes er spændende og som også 

henvender sig til din målgruppe! Du kan godt forvente at få spørgsmål til alle 

ting, så hav det i baghovedet. 

Man må gerne tage inspiration fra flere websider/porteføljer, men husk at 

gør det personligt - du må ikke kopiere andres koder. 

 
*Bootstrap-koder er selvfølgelig okay* 
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Målgruppe-analyse og brugertests: 
Målret analysen mod dem, du ønsker skal se dit site 

Det kan feks. være en virksomhed eller lærerne. Du kan ikke lave en brugertest 

med vores egne lærere, da de evt. skal eksaminere os - men prøv at find 

alternativer. Husk at notere, hvem du har snakket med i forbindelse med 

brugertesten, så den er valid. :) 

Brugertesten skal indgå i målgruppeanalysen til eksamensprojektet.  

Det er en rigtig god idé, at lave en brugertest af ens nuværende portfolio, og 

en ny brugertest af ens færdige portfolio, som man fremlægger til eksamen.  

Jeg har spurgt Frederik, hvor mange man forventes at skulle bruge til en 

relevant brugertest, og standarden er 2-5 personer. 5 er en sikker vinder. 

En brugertest laves ikke med en person, du har et tilhørsforhold til (familie og 

venner). 

Dokumentér processen med din portfolio 
Husk at start forfra på en ny portfolio-kodning. Gem din nuværende portfolio-

kode på GitHub/i en mappe. 

Husk at lave en struktur for dit arbejde - evt. via Trello, så du under eksamen 

kan fremvise din arbejdsgang, hvordan du havde tænkt at arbejde frem til 

eksamen og hvad du egentlig har gjort. 

Ift. dokumentation: husk skitser/moodboards/evt. scan dine tegninger og 

storyboards ind på den relevante side med det færdige projekt fra et flow. 

Noget af det vigtigste er vejen til det færdige projekt. Så vedlæg nogle ting, 

så man forstår den røde tråd fra idéen til det færdige produkt. :) 
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Ting, man kan have med på sin portfolio: 
Hobbyer/projekter på ens færdige site - men husk, at hvis du vedlægger 

projekter der er lavet til en virksomhed, så skal du bede om deres tilladelse til 

at lægge det online og vise til eksamen! 

Du må gerne beskrive dine kompetencer inde for andre fag, men prøv at husk 

hvem det skal henvendes til! 

Du behøver ikke have øvelser fra de fire flows med i din portfolio - men du 

SKAL som minimum have afleveringer/projekter med, som har study 

points i. 

Fremlægning af gruppeprojekter til din eksamen: 
Man må rigtig gerne vise gruppeprojekter frem - gerne ens egne ting, men 

også noget andre i ens gruppe har lavet (både fra flow 1, 2, 3 og 4) MEN der 

skal helst ikke digtes ny kode ind i f.eks. Flow 4 Landingpage-projektet - så er 

det noget der skal aftales med tidligere gruppe og der skal dokumenteres 

de ændringer. 

Video-projektet til eksamen: 
Man må (meget) gerne få andre til at optage én. Ingen krav til længde (men 

gerne længere end 20 sekunder selvfølgelig) . 

Videoen skal være med i afleveringen d. 20 december, du behøver ikke vise 

den til eksamen, da lærerne allerede har haft mulighed for at se den. Men det 

er en god idé at linke den ind på din side, enten som ind- eller udgående link 

(YouTube er et eksempel), det kan være meget rart at have den med. 
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Upload ældre version af dit portfolio:  
For at kunne vise processen fra den ældre version af ens portfolio, laves en 

mappe på One.com (eller anden side man har domænet på) i File Manager - 

hvor man lægger filerne fra sitet ind under. Kald det eksempelvis “OldSite” eller 

“ÆldrePortfolio” (eller hvad du synes giver mening for dig). 

Du kan således vise udgangspunktet/det gamle portfolio på en underside 

(HTML) til eksamen (du kan jo evt. lave et link et sted på din portfolio, som 

åbner en intern HTML-side). 

Du skal ikke uploade dit ældre portfolio som screenshots på din færdige 

version. 

Under eksamen:  
Man må gerne fremvise sin portfolio på sin bærbar, men det er en god idé at 

vise den på projektor (det er nemmere at vise for dig, og se for lærer/censor). 
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