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1. Indledning 
Du skal udarbejde et website som fremover skal bru-
ges som din personlige præsentationsportfolio. Denne 
præsentationsportfolio skal ved afslutningen af din 
uddannelse indeholde en række forskellige dokumen-
ter, som tilsammen giver et fyldigt og dækkende bille-
de af din udvikling, dine kompetencer og dit arbejde 
på multimediedesigneruddannelsen. 
 

2. Formål og læringsmål 
Det overordnede formål med projektet er at  

 At give dig forståelse af begrebet ”portfolio” og viden om portfolio som et 
redskab, der kan samle indtryk, dokumentere udvikling og aktiviteter. 

 
samt derudover 
 

 At give dig en basal viden om html (simpel kodning samt kendskab til de 
mest almindelige tags) 

 At du får kendskab til grundlæggende funktioner i Photoshop, således at 
du er i stand til simpel redigering i Photoshop 

 
Projektet er knyttet til følgende fagområder i projektet 

 Kommunikation og formidling 

 Design og visualisering 

 Interaktionsudvikling 
 

Med følgende læringsmål 

 Viden om kommunikationsstrategi og formidling 

 Viden om computerens opbygning og anvendelse 

 Viden om andre digitale medier, der kan indgå i multimediesammen-
hæng 

 Viden om grafisk design og billedbehandling 
 

3. Produkt 
Du skal udarbejde et website baseret på ”Wordpress software”, som skal læg-
ges ud på et webhotel. Websitet, som skal være din personlige præsentati-
onsportfolio, skal repræsentere emneområderne i uddannelsen, dvs. ”virk-
somheden”, ”kommunikation og formidling”, ”interaktionsudvikling”, ”design og 
visualisering” samt ”læring”. 
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I din portfolio skal du redegøre for dine intentioner med valg af multimedieud-
dannelsen, herunder 

 Hvad vil du bruge portfolioen til? 

 Hvordan vil du brande dig selv? 

 Hvad kan du bidrage med i forhold til interessenter? 
 
Sørg for at have så meget med i din beskrivelse af dig selv, at den du hen-
vender dig til bliver interesseret og nysgerrig. 
 
Udover dine Wordpress-baserede sider skal din portfolio også indeholde en 
HTML-side, som du selv har ”håndkodet” fra grunden. Denne side skal inde-
holde billeder, som du har taget på Louisiana samt en beskrivelse af dine op-
levelser på museet. Siden skal oprettes som et selvstændigt HTML-dokument 
og skal illustrere dine kompetencer inden for HTML. Du bestemmer selv de-
signet, men forsøg at være så kreativ som muligt. Sørg for at siden linker til-
bage til din portfolio. 
 
I din portfolio skal du oprette en side som du kalder ”læring”. På denne side 
skal du skrive en procesevaluering. Eksempler til spørgsmål: 
 

 Viser det udvalgte, at jeg har nærmet mig nogle af mine mål? 

 Fortæller det udvalgte noget om mig, som er vigtigt? 

 Viser det udvalgte, om jeg har anstrengt mig? 

 Er det her noget, jeg er stolt af? 

 Fortæller det udvalgte, at jeg har lært noget jeg ikke kunne tidligere? 
  

4. Evaluering og bedømmelse 
Projektet vil blive bedømt som bestået / ikke-bestået.  
 

5. Bundne forudsætninger 
Projektet er en bunden forudsætning på studiet. Det betyder, at projektet skal 
godkendes, for at du kan gå til eksamen og fortsætte på studiet. Hvis du ikke 
aktivt har deltaget i det stillede projekt og/eller ikke har fået godkendt projek-
tet, kan du ikke fortsætte på 2. semester. 
 

6. Deadlines og projektplan 

Introduktion 

Mandag den 9. september, 2013 
Hold CLmil-v13e: 8.30 af THA 
Hold CLmul-a13e: 8.30 af MLI 
Hold CLmul-b13e: 8.30 af MORO 

Aflevering 
Fredag den 27. september kl. 12.00, 2013 
Opgaven skal afleveres på Fronter under Afleve-
ring i mappen Portfolio – projekt 1  
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7. Litteratur og links  
www.w3schools.com/  
www.html.dk  
Litteratur om portfolio teori på Fronter  
www.adobe.com 
 

8. Feedback 
Du vil modtage en skriftlig tilbagemelding senest 18. oktober, 2013 fra enten 
Ditlev (DSK@cphbusiness.dk) eller Merete (mli@cphbusiness.dk). 
 

9. Formalia 
Selvstædigt projekt, men gerne med sparring og peer review fra dine klasse-
kammerater. 
 


