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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 
Det overordnede formål med projektet er 

• 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 

 

3. Følgende fagområder er repræsenteret I projektet 
• Kommunikation og formidling 

• Digital design 

• Interaktion 

 

4. Produktmål 
Du skal udarbejde et website baseret på “Wordpress software”, som skal læg-

ges ud på et webhotel. Websitet, som skal være din personlige præsenta-

tionsportfolio, skal repræsentere emneområderne i uddannelsen, dvs. ”virk-

somheden”, ”kommunikation og formidling”, ”interaktionsudvikling”, ”design 

og visualisering” samt ”læring”. 

 

5. Procesmål 
I din portfolio skal du redegøre for dine intentioner med valg af multimediede-

signeruddannelsen, herunder: 

 

• Hvad vil du bruge portfolien 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 henven-

der dig til bliver interesseret og nysgerrig. 
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Opret en side i din portfolio som skal omhandle din introtur her på Erhvervs-

akademiet.  På siden skal du indsætte en video fra introturen samt indsætte et 

link til en webside som du opretter. Denne webside skal illustrere dine kompe-

tencer inden for html og skal omhandle introturen.  Du bestemmer selv desig-

net, men forsøg at være så kreativ som muligt. Sørg for at siden linker tilbage 

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? 

 

6. Litteratur og links 
hhtp://www.w3schools.com/ 

www.html.dk 

Artikler om portfoliopædagogik og læring på Fronter 

www.adobe.com 

 

7. Feedback 
Det færdige link til din portfolio skal afleveres på Fronter under Aflevering i 

mappen Portfolio - projekt 1 senest  16. september 2011, kl. 12. Linket til din 

portfolio vil efterfølgende blive lagt ud på www.knord.dk  

Du vil modtage en skriftlig tilbagemelding senest 2. oktober 2011 fra Ditlev 

(dsk@knord.dk) eller Merete (mli@knord.dk). 

 

8. Formalia 
Selvstændigt projekt, men med sparring og peer review fra dine gruppemed-

lemmer. 


