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1. Indledning

I bliver bedt om at designe forslag til en prototype til et 
selvstændigt website og den tilhørende visuelle identitet. 
Sitet skal informere om en adventure sport og en serie af 
events hvor sporten udøves. Det er målet med websitet 
at målgruppen kan få viden om hvordan man kan komme 
i gang med at udøve adventure sporten, hvordan man kan 
deltage i events og konkurrencer eller hvor man kan rejser 
hen for at få en særlig oplevelse med sporten.

I vælger selv hvilken adventure sport I vil arbejde med 
og hvem der er målgruppe for kampagnen. Kampagnens 
afsender er jeres kunde. Afsenderen kan fx være en event 
arrangør, en producent af udstyr til sporten, en idræts-
organisation eller en rejsearrangør. Ud over afsenderens 
egen identitet skal I medtænke mindst én anden aktør, 
som deltager som sponsor eller på anden måde bidrager til 
projektet. Dette kunne være en producent af energidrik, en 
kameraproducent, en detailforretning (kæde) som sælger 
udstyr eller lign.

Det er vigtig at I arbejder med selve kampagnens identitet. 
Der bliver IKKE efterspurt forslag til ny identitet for de 
involverede aktører.

Websitet tænkes som et selvstændigt site og ikke som en 
underside til et eksisterende site. Sitet bør have tydelig 
reference til den valgte afsender. Websitets og dermed 
kampagnens navn er en del af opgaven. Anvendelse af en 
eventuel tagline er valgfrit. 

2. Formål

Det er projektets formål at give den studerende en viden 
om visuel kommunikation og design med henblik på at 
kunne give begrundede forslag til elementer i en visuel 
identitet. 

Herudover er projektets formål, at den studerende får 
erfaring med at kombinerer forskellige relevante test til 
en samlet undersøgelse, og at den studerende får erfaring 
med at skulle sammensætte en upartisk undersøgelse, hvor 
andres materiale testet. Endelig er projektets formål at give 
de studerende en oplevelse af, hvordan forskellige projekter 
overlapper i den virkelig verden, hvor man typisk er i gang 
med flere projekter ad gangen og ofte genoptager arbejde 
med afsluttede projekter.

3. Fagområder i projektet
• Design og visualisering
• Kommunikation
• Virksomheden
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4. Produktmål

Det er opgaveforløbets mål at udarbejde et designforslag 
til en visuel kommunikation herunder visuel identitet for 
en kampagne med et specifikt mål. Forslaget skal lægge 
særlig vægt på udvikling af bomærke, logotype og visu-
elle virkemidler samt vise anvendelse på digitale og tryk-
te medier. Der skal udarbejdes materiale til en mundtlig 
præsentation.

Brugeren skal kunne identificere sig med kampagnen 
og dens budskab. Han/hun skal kunne anvende ofline 
og online løsninger til at finde frem til den nødvendige 
information for at kunne tage stilling til fx deltagelse i 
en eller flere events. Brugeren skal desuden opleve, at 
det er interessant og inspirerende at anvende sidens 
information. Brugeren skal let kunne forstå anvisninger 
føle sig „talt til” gennem billed- og sprogbrug.

Forslag til kampagnens visuelle elementer skal indarbej-
des i prototyper til:
•  Fungerende website som også fungerer som  
 landingpage for bannerannoncer
•  2 bannerannoncer i henholdsvis højformat og  
 tværformat
•  2 forskellige offline medier: fx plakat og magasin  
 annonce
•  Visuelt (ikke kodet) forslag til app og app ikon.

Website skal indeholde min. 4 af følgende:
•  En artikel om udstyr til anvendelse ved udøvelse  
 af sporten.
•  En aktivitetskalender – oversigt over events og/eller  
 konkurrencer
•  Nyhedsforum
•  Locationbeskrivelse: oversigt over spændende steder 
 i verden til udøvelse af sporten
•  En artikel, der beskriver en profil fra målgruppen,  
 som har gjort sig særlig bemærket inden for sporten.  
 (En rollemodel).
•  En artikel fra en særlig event som har fundet sted.
•  Et specielt tema med mindst én artikel, fx om mad  
 til sportsmanden/kvinden der træner til en særlig  
 sport.
•  Et link til et „program” (eller inkluderet i selve sitet),  
 der gør det muligt for brugeren at udregne/opstille  
 træningsplaner. Beregningens resultat bør være  
 repræsenteret i form af en velvalgt informationsgrafik.  
 Det er tilladt at benytte fx. Excel og uploade det som  
 en selvstændig fil.
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5. Procesmål

Procesmål 1: Aktiviteter i udviklingsforløb
Det er afgørende at afdække, hvem vi skaber den visuel-
le identitet for og hvem vi kommunikerer med. Arbejdet 
med en kommunikationsmodel vil hjælpe os med at afkla-
re dette.
•  Kommunikationen analyseres med udgangspunkt i en  
 kommunikationsmodel og på dette grundlag udarbejdes  
 en kommunikationsplan.
•  I skal vurdere elementer som målgruppe, afsender,  
 budskab.
•  Med udgangspunkt i den udarbejdede kommunikations- 
 plan skal I vurdere, hvilken betydning det får for  
 arbejdet med den visuelle identitet.
•  Udarbejd en visuel præsentation af kommunikations-
 model og plan. Den visuelle identitet skal sikre, at det  
 synlige billede af afsender afspejler den samlede iden- 
 titet. Den skal ideelt set være et koncentrat af alt,  
 hvad afsender står for.
•  Udarbejd en præsentation af jeres billede (image) af  
 afsenders og modtagers identitet, fx som moodboard  
 (collage) i PhotoShop eller analogt.
•  Udarbejd på den baggrund et forslag til grund- 
 elementer i den visuelle identitet - bogstavmærker,  
 former, farver, typografi og billedstil.
•  Vis implementering af visuelle identitet i medier nævnt 
 under produktmål. 

Det foreslåede website er fiktivt. Det væsentlige i opga-
ven er at den visuelle kommunikation gennem grafik og 
billeder understøtter sites funktionelle indhold.

Det er tilladt at hente billeder og andre faktuelle oplys-
ninger fra nettet. Opgiv kilder i dokumentation i portfo-
lio.

Grafisk materiale fremstilles med både objekt- og 
bitmapværktøjer  – hertil anvendes Illustrator og 
PhotoShop. Præsentation udarbejdes i InDesign i layout 
til skærmvisning (pdf).

Det færdige prototyper skal være uploadet på Fronter 
fredag 21. feb. 

I uge 9 (ugen efter den reelle projektperiode) skal 
projektet præsenteres for holdet i Ditlevs lektioner. 
Præsentationen vise alle grundelementer og de medi-
er de er anvendt i. Præsentationen må tage 15 min pr 
gruppe. 

Procesmål 2: Aktiviteter i testforløb
Udover præsentation for Ditlev og resten af klassen bru-
ges selve præsentationen også som oplæg til en under-
søgelse af websitet. De enkelte grupper skal dog ikke 
stå for undersøgelse af deres eget website. For at sikre, 
at undersøgelsen er upartisk modtager hver gruppe en 
anden gruppes arbejde og skal sørge for, at websitet bli-
ver testet. 
•  Gruppe 1 tester for gruppe 2
•  Gruppe 2 tester for gruppe 3
 osv.
•  Sidste gruppe tester for gruppe 1
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Eksempel: Gruppe 1 modtager alt materiale fra gruppe 2 
og skal nu sørge for, at der bliver foretaget en undersø-
gelse af gruppe 2s produktion. Undersøgelsen skal inde-
holde test med repræsentanter fra den korrekte målgrup-
pe. Dette sørger gruppe 1 selv for. 

Undersøgelsen skal minimum indeholde en gangstertest, 
en logotest og 2 forskellige andre test (fx en ekspertvur-
dering og en brugertest).

På baggrund af denne undersøgelse skal der klargøres en 
præsentation, som viser:
•  Redegørelse for resultatet af gangstertest og de  
 to øvrige test
•  Visuel fremstilling af (potentielle) problemer (samt evt.  
 skema for kortsortering eller skema for ekspertvurde- 
 ring)
•  Forslag til forbedringer for samtlige (potentielle)  
 problemer
•  Minimum 2 visuelle fremstillinger af forslag til forbed- 
 ringer
•  Præsentation af hvordan resultater fra de forskellige 
 test har været supplerende eller modstridende (trian- 
 gulering).  

Resultatet af undersøgelsen skal præsenteres i Ians lekti-
oner i uge 11 ved gruppe-præsentationer. Præsentationen 
må max. vare 10 min. pr gruppe.

Hver gruppes præsentation skal primært være henvendt til 
den gruppe vis website de har testet. Dvs. gruppe 1 skal 
fokusere på gruppe 2 i deres præsentation. Umiddelbart 

efter præsentationen er det primært gruppen, der er ble-
vet præsenteret for, som skal stille spørgsmål og kritisere 
(dvs. gruppe 2 er de mest aktive med spørgsmål og feed-
back til gruppe 1). Og endelig skal gruppen give en karak-
ter ud fra præsentationen. (Dvs. gruppe 2 giver gruppe 1 
en karakter).

Undersøgelse og klargøring af præsentation skal gennem-
føres i tidsrummet mellem præsentationen hos Ditlev i uge 
9 og præsentationen hos Ian i uge 11.

6. Litteratur og links
Artikler på Fronter.
Links på Fronter.
Eksempler på designprogrammer på Fronter.
Ole Gregersen & Ian Wisler-Poulsen: Usability – testmeto-
der til mere brugervenlige websites på internettet
Jan Krag Jacobsen: 25 spørgsmål - En moderne retorik til 
planlægning af kommunikation.
Christian Oxholm Zigler: Marketing Management - kort & 
godt.

Supplerende forslag:
Per Mollerup: Marks of Exellence
Wally Olins: Guide til visuel identitet
www.logodesignlove.com 
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7. Dato for aflevering

Projektet skal uploades som zip-fil på Fronter 
21. feb. 2014 før kl. 14.00

Zip-filen skal navngives unikt med projektnavn og/eller 
gruppenummer. Der vil således minimum findes følgende i 
en ZIP-fil for hver gruppe på Fronter:
•  Mappe med materialet til den mundtlige præsentation.
•  Mappe med udviklingsforløb og endelige grafik-filer  
 til den visuelle identitet
•  Mappe med originalfiler og udviklede billeder

Individuelle beskrivelser af læring/proces skal uploades 
til din portfolio. Dette er en forudsætning for at projek-
tet kan godkendes.

8. Tilbagemelding
Der gives gruppevis mundtlig tilbagemelding  i forbindelse 
med præsentation hos Ditlev i uge 9.

Der gives mundtlig feedback ved præsentationen hos Ian 
i uge 11.

Ved udeblivelse fra begge præsentationer gælder at  
den enkelte studerende skal aflevere en skriftlig rapport 
på 5 sider, hvor ovenstående krav vises og uddybes med 
tekst. 

Rapport(erne) skal afleveres senest 14. marts kl. 14.

9. Formalia

Projektet løses i grupper med 3-5 deltagere. Grupper 
danner I selv – liste med gruppedeltagere (fulde navn) 
mailes til dsk@cphbusiness.dk senest den 12. feb. 2014. 
Ditlev og Ian tildeler gruppe-numre.

Det er et obligatorisk projekt, hvilket vil sige at det skal 
være godkendt for at man kan indstilles til eksamen 
efter 2. semester – Dvs., at man som studerende skal 
deltage i alle aktiviteter for at få projektet godkendt.
Udover aflevering på Fronter skal projektet efterfølgende 
uploades i jeres portfolie. Dette er en forudsætning for 
at få projektet godkendt individuelt (den enkeltes indi-
viduelle godkendelse er ikke afhængig af andre gruppe-
medlemmers upload i portfolien). Frist for upload i port-
folie er den 14. marts kl. 17.00

Evt. genaflevering
Hvis projektet ikke godkendes, eller en studerende ikke 
har deltaget i hele projektet skal projektet genafleveres 
med rettelse af de påtalte fejl / mangler / uhensigts-
mæssigheder. Projektet uploades på Fronter i mappen. 
Seneste genaflevering er 28. marts 2014 kl. 12.00, hvor 
genafleveringsmappen „lukkes”. Bliver det genafleverede 
projekt ikke godkendt, mister man et eksamensforsøg

10. Lærere
Der henvises til lektionsplanen, hvoraf det fremgår hvilke 
lærere, der er til rådighed de enkelte dage under projektet. 

Ditlev Skanderby • Ian Wisler-Poulsen • februar 2014


