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Kursusaktivitet – Edge Animate og kommunikation 

 

Når man skal i gang med at lave en medieproduktion er det indledende problem ofte 
at få den gode og enkle ide, der kan udvikles til en historie. Hvis man forestiller sig 
en kommunikationssituation, hvor man opstiller en mulig og ønskelig målgruppe, så 
er det en hjælp til at komme videre i udformningen af historien. Det er en hjælp 
allerede i den indledende fase, hvor man udvikler historien, at være opmærksom på 
følgende: 

 at der er nogen, der skal se ens produktion,  
 at der er nogen, der skal fange budskabet og forstå, hvad det hele handler om. 

Man fortæller og formidler ikke ud i den blå luft til en abstrakt masse af mennesker 
uden alder, køn, uddannelse eller forudsætninger og forventninger.  

Uden at have klarlagt, hvad man vil sige til hvem, hvordan og med hvilket formål, 
mangler man fundamentet for den videre produktion.  

Du kan have nok så mange gode idéer, men hvis du ikke har planlagt, hvordan du 
skal kommunikere dem ud til de rette modtagere på den rigtige måde, giver du 
idéerne en rigtig dårlig chance for at overleve. 
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Elementerne i en god kommunikationsplanlægning er bl.a. følgende: 

Formål:  Dan et overblik over projektets forhistorie - Lav en liste 
over de behov og forventninger, produktet skal indfri 

Afsender:  Definér afsenderrollen og det billede af afsenderen, der 
skal skabes 

 Tænk på brugeridentifikationen og find frem til en 
passende afsenderrolle. 

 Kig på kundens image – vil det understøtte budskabet? 

Målgruppe  Konstruer profiler af brugerne 
 Indsaml om muligt relevant statistik 
 Studer interessante blogs på nettet, hvor din målgruppe 

befinder sig 

Budskab  Hvad vil du have målgruppen til at konkludere? 
 Et budskab skal ikke formuleres som et spørgsmål og skal 

kunne siges med én sætning 
 Budskabet skal virke inspirerende på dem, der hører det 

Medie  Mediet i denne kursusaktivitet er defineret på forhånd. I 
skal uploade en html side med et banner. 

Kommunikationsmiljø  Søg på nettet efter lignende produkter – hvordan er de i 
forhold til dit? 

 Studér evt. blogs og communites for at afdække 
stemningen omkring lignende produkter 

 Analyser konkurrerende produkter, find ud af, hvordan det 
kan gøres bedre; dvs. hvad det er de mangler for at kunne 
tilfredsstille brugerne 
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Kommunikationsmodel: 

 

 

Krav til opgaven: 

1. Du skal designe et banner for et produkt efter eget valg. Produktet skal 
promoveres til en specifik målgruppe, som du definerer.  

2. Til dit arbejde, skal du anvende en kommunikationsmodel efter eget valg. 
Ovenstående illustration er ét eksempel på en kommunikationsmodel. 

3. Kommunikationsmodellen skal dokumenteres skriftligt og uploades som en pdf-fil 
på Fronter under aflevering i mappen Kursusaktivitet – Adobe Edge. 

4. Du skal anvende Adobe Edge og Photoshop i din løsning (som alternativ til 
Photoshop kan du anvende Illustrator eller begge dele).  

5. Banneret, hvis størrelse du selv bestemmer (dog et standard format1), skal 
indsættes i en html side, som uploades på Fronter i mappen Kursusaktivitet – 
Adobe Edge. 

Kursusaktiviteten er individuel og er en obligatorisk læringsaktivitet. Du vil indenfor 
14 dage få en tilbagemelding fra mig (Merete Geldermann Lützen) om hvorvidt din 
løsning er godkendt eller ej. 

 

                                                            
1 http://www.bannercreator.nu/banner‐size.html 


