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Jeg har undervejs skrevet mine tanker om eksamensprojektet ned, da det 

hjælper mig med at sortere unødvendigt materiale fra, samt at holde et overblik 

over, hvad jeg har tænkt igennem forløbet og frem til slutresultatet. 

Jeg synes det er vigtigt, at man dokumenterer sine til- og fravalg undervejs i en 

proces - og i gruppeprojekter - så man kan gå tilbage og se sin udvikling og 

tanker. Derfor skriver jeg altid en rapport. 
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Projektplanlægning 
 

Ugentlig plan 

  

1 uge med video-udvikling, storyboards, optagelser samt lidt wireframes 
tanker til nyt portfolio (nye udkast i XD) 
1 uge med redigering af video, målgruppeanalyse, brugertest og XD design 
med mit udkast + brugertestens feedback 
1 uge med re-design af portfolio samt PDF med link til eksamensaflevering 
En huskeliste med vigtige ting og tanker til min aflevering 
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Daglig plan 

Jeg har også udarbejdet en daglig plan, for at undgå at gå i gang med for 
mange ting på samme tid. Ved at have en daglig plan, kan jeg nå rundt om hele 
eksamens-opgaven uden at glemme noget.  

Det viste sig, at det jeg kun brugte omkring 2 dage på kodningen over all - jeg 

havde afsat en hel uge. Noget af ugen brugte jeg på små rettelser, og ellers fik 

jeg skrevet min rapport færdig og afleveret PDF’en med link til mit nye 

portfolio. 

 

Jeg fik desuden tid til at sidde derhjemme med mine klassekammerater og 

arbejde sammen - det gav en rigtig god følelse af fællesskab og læring, da vi 

kunne bruge hinandens idéer og hjælpe hinanden lidt.  

Jeg har haft god tid til de små justeringer på mit nye portfolio. 
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Gantt-chart 

Her er et gantt-chart der mere visuelt giver et overblik over, hvordan jeg har 

fordelt min tid og opgaverne. Gantt-kortet er lavet efter eksamensprojektet er 

blevet færdigt. 
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Video  

Jeg har valgt primært at optage videoen selv. I flow 4 gjorde vi det i min 

gruppe  sammen flere personer, men denne gang vil jeg gerne prøve at optage 

på egen hånd, og se hvad der kan komme ud af det.  

Man skal selvfølgelig være mere kreativ med vinker, musik, klip osv. men jeg vil 

gerne prøve den udfordring, og se hvordan det bliver.  

Videoen skal henvende sig til målgruppen (lærerne), men også til 

potentielle virksomheder. Den skal give et personligt indblik i mig som person.  

Jeg starter ud med at lave et visuelt storyboard over, hvad der skal filmes og 

fra hvilke vinkler. Det skal tegnes i hånden på papir. Storyboardet skal fremgå 

på min nye portfolio med videoen + lidt beskrivende tekst. Jeg scanner mit 

storyboard ind som et billede, men den er også her i rapporten. 

Videoen skal vise hvordan jeg finder inspiration og tegner i hhv. hånden og 

illustrator. Jeg regner med at uploade den direkte til min portfolio, men linke 

den til Youtube eller Vimeo, så den også kan åbnes der. 

 

På mit portfolio skal den køre uden lyd på min video-underside, men der skal 

være mulighed for at slå lyden til mm. 
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Remedier til video-optagelse 

Stativ til mobil (fra kontoret) 

Logo-bøger /uddannelses-bøger til inspiration 

Computer-holder til Macbook + stort A  

Min MacBook Pro + mus 

Tegne logo i hånden  

Tegne logo i Illustrator 

Kontoret 

Billeder af certifikater 

Jeg skal undersøge noget passende baggrundsmusik/finde musikinspiration 

fra lignende videoer på f.eks. Youtube. 

Jeg forestiller mig noget soft music. 
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Storyboard til video-optagelser 

Her er en skitse tegnet i hånden over min video. Det var de tanker jeg 
havde gjort mig, før jeg begyndte optagelserne. 

Anne Lomborg, MUL C 9



Målgruppe og begrundelse  
Min portfolio er rettet mod lærerne på 1. semester. Jeg vil gerne komme godt 

fra start og få feedback til eksamen omkring mine valg og idéer, men senere 

hen i uddannelsen vil jeg selvfølgelig rette sitet mere mod virksomheder, da 

det bliver mere relevant. 

Brugertest 
 

I og med jeg ikke kan lave en brugertest med mine egne lærere, har jeg tænkt 

over at tage kontakt til nogle af mine gamle lærere på Mediegrafiker-

uddannelsen på NEXT i København.  

Jeg har skrevet til KEA, EA, NEXT og Cph Business Søerne. 

Til min brugertest vil jeg gerne have 3-5 personer, og jeg vil sortere i deres 

feedback, så jeg kan inkludere rettelser i mit nye XD-udkast. Jeg vil altså holde 

deres kommentarer til min ældre portfolio op mod de rettelser jeg selv har 

foretaget i XD forinden, og ud fra dette kombinere et nyt re-design i XD, og 

dernæst i Visual Studio Code. 
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Jeg vil spørge dem om følgende: 

Kan du se, at jeg studerer multimediedesign? 

Er det nemt at navigere mellem siderne? Hvis ikke, hvad i navigationen/

menuen kunne evt. forbedres? 

Er typografien på siden god/dårlig? Hvis ikke, hvad ville du synes kunne være 

bedre - f.eks. skrifttype/størrelse? 

Kan du nemt finde frem til at kontakte mig? 

Synes du generelt at der er noget der mangler på siden?  

Kom gerne med en kommentar herunder. 

Jeg vil have en kort tekst på min portfolio re-design side omkring min 

brugertest i forbindelse med eksamensprojekt, og jeg vil vedlægge billeder af 

nogle af rettelserne jeg har implementeret samt XD skitser. Denne PDF skal 

også vedlægges som uddybende svar omkring brugertesten og 

spørgsmålene. 

Svarene på brugertest  
Person 1.  
Alan Engelhardt - Lektor / Senior lecturer, Cand. Arch., MITD, KEA 

Kan du se, at jeg studerer multimediedesign? 
- Jeg kan ikke se at du studerer. Der står "Multimediedesigner Portfolio”. Det er 

lidt kryptisk og du kunne jo lige så godt være færdiguddannet, det fortæller 
overskriften ikke noget om. 
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Er det nemt at navigere mellem siderne? Hvis ikke, hvad i navigationen/
menuen kunne evt. forbedres? 

- Det er en meget simpel side med et meget fladt hieraki og kun 5 

menupunkter er det ikke svært at finde rundt. 

Er typografien på siden god/dårlig? Hvis ikke, hvad ville du synes kunne 
være bedre - f.eks. skrifttype/størrelse? 

- Nogle steder er teksterne centreret andre steder venstrestillet, skrifterne er 
temmelig generiske/upersonlige og det er svært at se ideen med den svage 
kontrast (grå tekst på grå/hvid baggrund). 

Kan du nemt finde frem til at kontakte mig? 
- Ja. 

Synes du generelt at der er noget der mangler på siden? Kom gerne med 
en kommentar herunder 

- Som MMD’er bør du nørde meget mere med detaljerne, hvilket du formentlig 

også har tænkt dig at gøre i den nye udgave. 

Person 2.  
Kenny Marek Møller, Lecturer / Adjunkt, MITD, KEA 

Kan du se, at jeg studerer multimediedesign? 
- Både og. Det står der jo, hvis man scroller ned. Men ved første øjekast fremgår 
det ikke. 

Er det nemt at navigere mellem siderne? Hvis ikke, hvad i navigationen/
menuen kunne evt. forbedres? 

- Overordnet er navigationen enkel med ét-niveau global-navigation. På 
desktop. Jeg har ikke noget bestemt, jeg kigger efter, og derfor er det svært at 
vurdere, hvor nemt det er at navigere, hvis jeg var en typisk besøgende, der 
havde et mål. På mobil, som jeg første besøgte med, forsvinder 
menupunkterne i lav contrast, sidevejs-scroll og manglende afstand mellem 
punkter. Jeg kan ikke klikke og se billeder med detaljer i større visning, jeg kan 
ikke læse mig til meget mere end det rent overordnede “hvad” på projekter, 
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hvor jeg egentlig forventer lidt mere information om, hvordan, hvorfor og 
proces til resultat. 

Er typografien på siden god/dårlig? Hvis ikke, hvad ville du synes kunne 
være bedre - f.eks. skrifttype/størrelse? 

- Som nævnt, er læsbarheden udfordret. Det gør ondt i øjnene at læse. 
Kontrasterne er svage. 

Kan du nemt finde frem til at kontakte mig? 
- Via menupunkt ‘kontakt’ og en formular, ja. Formularen er dog ikke tryg, da 

jeg ikke kan se, hvordan data håndteres sikkert. 

Synes du generelt at der er noget der mangler på siden?  
Kom gerne med en kommentar herunder. 

- Uden at kende til ønskerne og behovene, der skal dækkes på sitet, er det 
ikke noget, jeg kan give et informeret svar på. 

Person 3. 
Stefan Sten Grage, lektor, MITD, KEA 

Kan du se, at jeg studerer multimediedesign? 

- Ordet multimediedesigner fremgår tydeligt - men jeg kan ikke hurtigt afkode 

om hvorvidt du er færdiguddannet multimediedesigner eller studerende. 

Grafikken giver mig en idé om hvilket felt du arbejder inden for, men jeg ville 

ikke nødvendigvis kunne skelne det fra andre lignende uddannelser baseret på 

grafikken. 

Er det nemt at navigere mellem siderne? Hvis ikke, hvad i navigationen/

menuen kunne evt. forbedres? 

-Navigationen fremgår tydeligt. Den er dog svær at anvende på mobilen 

(meget sammenpresset). Jeg kunne også godt tænke mig at navigationen viser 

hvilken side jeg aktuelt er på (f.eks. ved at fremhæve linket på den side man er 
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på). Som en sidste ting, kunne jeg godt bruge en overskrift på alle siderne, der 

er relateret til det link i navigationen, man trykker på, for at komme til siden. Det 

er der f.eks. på “projekter” og “kompetencer,” men ikke på “om.” 

Er typografien på siden god/dårlig? Hvis ikke, hvad ville du synes kunne 

være bedre - f.eks. skrifttype/størrelse? 

-Det er ok. Men jeg synes det ville være på sin plads at lege lidt mere med 

typografien - mere forskel mellem overskrifter og brødtekst. 

Kan du nemt finde frem til at kontakte mig? 

Ja, du holder dig til konventionerne: Kontakt i menuen og kontaktinfo i 

footeren. Fint. 

Synes du generelt at der er noget der mangler på siden?  

Kom gerne med en kommentar herunder. 

-Jeg så gerne at “projekter” fremviser alle projekterne. Pt. ser jeg noget på 

forsiden, der ikke gås i dybden med under “projekter.” Det forvirrer, for jeg 

regner med at forsiden skal være appetitvækkeren, og at der så gås i dybden 

med projekterne på “projekter.” 

Konklusion på brugertest 

Der skal foretages nogle andre valg omkring typografier og farver. Mit nye 

portfolio skal være mere dybdegående ift. projekter og beskrivelser - man skal 

kunne se hvilken side man er inde på, og der skal generelt være en bedre 

struktur og flere detaljer, som kan give noget brugervenlighed. 
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Re-designet 
Jeg har valgt at kode min nye portfolio med Bootstrap, da det er det sidste nye 

vi har lært. Fordele ved dette er det responsive design, og der er nogle 

løsninger der vil kunne forbedres fra mit ældre portfolio, ved brug af 

Bootstrap. 

Mit ældre portfolio er bygget op af HTML/CSS/Flexbox - der er en anledning 

til at være mere nysgerrig omkring responsivt design nu samt ‘Mobile First’ 

som vi har lært i undervisningen er noget af det vigtigste. 

Jeg vil have fokus på dette til eksamen og også vise mobilversion af 

portfolio. Jeg vil forklare nærmere om mine tanker ift. brugervenlighed. 
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Moodboard og stemningsguide 
 

Mine tanker til det nye portfolio. Der skal være en rød tråd igennem 

websiden, i dette tilfælde en orange. Jeg synes der er belæg for at foretage 

nogle bedre visuelle valg, og jeg vil gerne have noget mere dybde ind, 

opdeling af undersiderne med nogle sektioner i forskellige farver. 

Min stemningsguide afspejler det moderne og visuelt minimalistiske præg, 

som jeg ønsker at sætte på mit nye design. Det skal være æstetisk 

tiltrækkende og lækkert at se på, både på pc og mobilen. 
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Styleguide og typografier 
 

Som min brugertest har antydet, så skal der laves om i farverne på typografen, 

og der må også gerne være lidt mere forskellighed i overskrifter og 

brødtekster. 

Jeg forestiller mig, at mine typografier naturligvis skal være sans-serif, mine 

brødtekster vil blive brugt på hhv. hvid, lys grå og mørk grå baggrund. I den 

forbindelse skal de skifte mellem at være sort og hvid. 

Jeg vil gerne bruge den orange farve som link-farve og farve til knapper.  

Det har jeg tænkt fra første udkast og tanker fra mit moodboard i den første 

uge. 
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Nyt logo 
 

 

Jeg har taget udgangspunkt i logo’et fra mit første portfolio, da jeg godt 

kunne lide det enkle ved det. Dog syntes jeg ikke det var særlig sigende i sig 

selv, så jeg har videreudviklet på det, indtil jeg fandt frem til dét, som jeg synes 

giver bedst mening til mit nye design. 

Jeg ville rigtig gerne have ind over, at jeg studerer og hvad mit navn er.  

Det har jeg forsøgt at implementere, så folk der besøger min side med det 

samme ved, hvem jeg er og hvad jeg laver. 

Nedenfor ses det færdige logo. 
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Wireframes og skitser 

De seneste XD-udkast til mit nye portfolio. Jeg har lavet mange udkast 

undervejs både i flow 3 og 4, da jeg har gjort mig tanker om min 

videreudvikling af det første portfolio Da jeg fik udarbejdet min styleguide og 

fandt de nye farver gav det hele et bedre visuelt udtryk. 
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Informationsarkitektur 

Her ses et sitemap/informationsarkitektur over mit nye portfolio. Portfoliet er 

opbygget med en flad struktur. Jeg har bevidst valgt at linke internt til mine 

forskellige undersider, for at give besøgende muligheden for at se forskelligt 

indhold. Mine flowprojekter ligger på Portfolio-siden, og har deres egen 

underside nu. Jeg har valgt at bibeholde en forside-knap, da jeg synes det er 

en brugervenlig løsning til dem, der ikke ved at logo'et i toppen får dem 

tilbage til forsiden. 
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Konklusion 
Jeg synes eksamensopgaven har været rigtig spændende, og jeg har udvidet 

mine horisonter inde for kodning med Bootstrap, og det er jeg rigtig glad for.  

Derudover har jeg arbejdet meget målrettet ud fra min projektplanlægning, og 

det har gjort det nemt og overskueligt ikke at glemme noget, eller komme 

bagud i sidste øjeblik. 

Det har hjulpet mig meget at skrive en rapport undervejs, som jeg har kunnet 

læne mig op af i forhold til, at huske mine valg og begrundelser for designet. 

Jeg kan rigtig godt lide at få tingene gjort med det samme, så det var fristende 

bare at begynde at kode - men jeg vidste også, at jeg måtte udvikle tingene 

en af gangen - moodboard, styleguide, sitemap, brugertest mv.  

 

Jeg synes generelt at mit nye portfolio har en gennemgående ensartethed og 

en styleguide der er repræsenteret og arbejdet ud fra - sektionerne har samme 

opsætning, og tingene har taget sig bedre ud end mine Adobe XD-udkast. 

Jeg ser frem til at videreudvikle mit portfolio og mine færdigheder på de 

kommende semestre. :) 
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Kilder 
 
Fra undervisningen 
Morten Rold: Interface Design 
 
- Mobile First design: https://medium.com/@Vincentxia77/what-is-mobile-
first-design-why-its-important-how-to-make-it-7d3cf2e29d00 

- Visual Identity: https://cphbusiness.mrooms.net/pluginfile.php/663293/
mod_resource/content/1/Visual%20identity%201sem%202020.pdf 

- Logo design: https://www.logodesignlove.com/ 

- Storyboarding ppt 
- Photography and Video ppt. 

- Design Identity: https://cphbusiness.mrooms.net/pluginfile.php/663292/
mod_resource/content/2/Design%20Identity.pdf 

- Gode designprincipper: https://digitypes.dk/gode-designprincipper/ 
-Slides: Designprincipper PDF 

- Infografik - The principles of Design PDF 
- Infografik - Gestalt Design Principles PDF 
- Design af spørgeskemaer: https://uxplanet.org/this-is-all-you-need-to-

know-to-conduct-a-ux-survey-50400af45920 

- Brugertest - Målgrupper og brugertests ppt. 
- Informationsarkitektur PDF 

-Moodboard styletile stylescape - PDF 

Diverse kilder og bøger 

Grafisk Kogebog  
Logo Modernism 
LOGO - The reference guide to symbols and logotypes
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