
Afsluttende opgave på 1. semester MMD 2009 
Oplæg til opdatering og videreudvikling af portfolien. 

Formål
Målet med portfolien er, at præsentere og dokumentere dit faglige niveau 
og vise din faglige udvikling samt gøre dig bevidst om, hvad du har arbejdet 
med og hvad du har lært. 

Produktmål
Portfolien skal præsentere og dokumentere:
1. De opgaver du har løst på første semester
2. Refleksioner over din læring i løbet af første semester

Ad. 1. Portfolien skal præsentere og dokumentere resultatet af de fire 
opgaver, som du har løst på 1. semester: Portfolio, Bannerad, Visuel 
Identitet og Website. Herudover er du velkommen til at præsentere andre 
multimedie løsninger. 

Ad. 2. Refleksioner og udvikling i læring i løbet af første semester handler om:
• At udvikle evnen til at reflektere over egen læring
• At vurdere egne præstationer i forhold til bestemte kriterier og mål
• At flytte fokus fra undervisning til læring
• At dokumentere din læring og faglige udvikling

Procesmål / aktiviteter
Udarbejdede multimedie produkter og projektrapporter skal have en  
„make over“. Udgangspunktet skal være de kommentarer, som er mod-
taget i forbindelse med de enkelte projekter. Desuden vil forbedringer 
kunne bygge på dialog med vejleder mv. 

Refleksionsspørgsmål du kan bruge, når du arbejder med din læring:
• Hvad har jeg lært under forløbet?
• Hvordan hænger det sammen med mit forhåndskendskab til emnet og 
 denne opgavetype?
• Er det, hvad jeg forventede at lære?
• Hvad har jeg mere brug for at lære?
• Hvad vil jeg foretage mig for at komme til at lære dette?

Multimediedesigner
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Skema
Du er selv ansvarlig for at booke vejledningsmøder med underviserne. 
Check skema med deres tilstedeværelse på Fronter. 

Formalia
Den enkelte studerende er ansvarlig for egen portfolie og den afleveres 
(uploades) individuelt. Arbejdet kan udføres helt eller delvist i de grupper 
der oprindeligt udarbejdede projekterne, eller i nye „portfolie-grupper“, hvor 
I samarbejder og sparer med hinanden. 

Portfolien kan i sin form være en opdatering af den I udarbejdede under 
første projekt eller I kan udarbejde en ny helt fra bunden. I kan anvende 
Wordpress, uploade på det domæne I fik tildelt, da I oprettede jeres 
Wordpress portfolie eller anvende jeres egen webhotelløsning.

Der skal ikke afleveres hverken CD eller print – alt skal præsenteres på 
din portfolie. Dokumentationen skal være tilgængelig på portfolien som en 
integreret del og kan eventuelt være et dokument tilgængeligt som pdf.

Portfolien skal være opdateret og link tilsendt dsk@knord.dk  
senest 15. jan 2010.

Møder for præsentation af portfolie finder sted 25. – 27. jan 2010. 
Hver studerende har 25 minutter til at præsentere og diskutere portfolien. 
Præsentationen er individuel. Skema for tidspunkt finder I på Fronter.

Bedømmelsen vil i henhold til studieordningen være bestået/ikke bestået. 
Der gives ikke karakter, men en mundtlig redegørelse for det faglige niveau.

God arbejdslyst

Ditlev:  dsk@knord.dk
Frederik:  fdta@knord.dk 
Jesper:  jhi@knord.dk 
Merete:  mli@knord.dk 
Morten:  moro@knord.dk 
Morten:  morb@knord.dk 
Tom:  tfl@knord.dk 
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