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1.0 INDLEDNING

Jeg påbegyndte, i takt med min ansættelse på Danmarks Medie- og Journalist-

højskole, DMJX, mit adjunktforløb pr. 01.03.16. Adjunktforløbet på DMJX var 

tilrettelagt med planlagte adjunktværksteder, vejledning samt foredrag og 

oplæg, hertil skriveværksteder. Det ses i min adjunktplan1, at jeg har undervist 

på flere forløb på grunduddannelsen og derudover efter- og videreuddannelse, 

EoV, på DMJX. Mit forsknings- udviklingsprojekt, FoU, tager udgangspunkt i 

en problemstilling, der opstod på grunduddannelsen i forløbet Rumlig grafisk 

design. Anmodningen er opbygget med en præsentation af mig som ansøger, 

beskrivelse af branchen og grunduddannelsen med nedslag i forløbet Rumligt 

grafisk design, herefter præsenterer jeg mit FoU projekt og afslutningsvis EoV.  

1.1 PRÆSENTATION AF ANSØGER 

Jeg har siden studentereksamen i 1996 interesseret mig for kreative fag, 

medier og kommunikation. I årene indtil 2002 beskæftigede jeg mig primært 

med fotografi, hvorefter en interesse for det grafiske, fik mig ind på Multi-

mediedesigneruddannelsen, KEA2, og herefter bacheloruddannelsen i Gra-

fisk Kommunikation på Den Grafiske Højskole3. I 2007 blev jeg ansat på den 

danske afdeling af det canadiske reklamebureau Rethink i København, hvor 

jeg som grafisk designer og art director løste kampagner, og skabte identi-

teter og grafisk kommunikation for store og små internationale samt danske 

virksomheder. Desuden bragte jobbet en god forståelse for, og erfaring med 

kunder, målgrupper, udvikling af strategier, koncepter, design og eksekvering. I 

2011, startede jeg som freelancer med egne kunder og opgaver indenfor grafisk 

design, art direction samt fotografi. Dette dog kun i en kortere periode, da jeg 

fik mulighed for at tiltræde en stilling som underviser på Multimediedesigner-

uddannelsen, KEA. Uddannelsen er en 2-årig erhvervsakademiuddannelse med 

et halvårligt optag på ca. 180 studerende. De 

studerende fordeler sig med to danske hold på i alt 120 studerende, samt et 

internationalt hold på 60 studerende. På studiet er der stort fokus på de digitale 

medier, og der undervises især i at tænke konceptuelt på tværs af platforme. Jeg 

underviste i fagområdet Design & Visualisering, hvilket indebar teoretisk samt 

praktisk undervisning specifikt inden for grafisk design. Undervisningsforløbe-

ne tog jeg del i at planlægge samt udvikle. Desuden vejledte jeg de studerende 

i deres tværfaglige projekter, og fungerede som eksaminator. Jeg underviste 

primært på den danske linje, og lejlighedsvis på den internationale linje4.

1. Adjunktplan. Bilag 1
2. Eksamensbevis, Multimediedesigner. Bilag 3
3. Eksamensbevis, BA i Grafisk Kommunikation. Bilag 4
4. CV. Bilag 2  
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1.2 NUVÆRENDE STILLING

Primo 2016 søgte jeg en opslået stilling som underviser på Grafisk Design på 

professionshøjskolen, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, i København. 

DMJX har 9 bacheloruddannelser, hvoraf en af dem er Visuel Kommunikation, 

med 4 studieretninger; Grafisk Design, Fotografisk Kommunikation, Kreativ 

Kommunikation og Interaktiv Kommunikation. Derudover har DMJX en kur-

susafdeling med kurser, diplom- og akademiuddannelser. Grafisk Design er 

en 3-årig bacheloruddannelse med et årlig optag på ca. 23 studerende. For at 

blive optaget på uddannelsen, skal den studerende gennemføre en forprøve, 

en optagelsesprøve, samt en personlig samtale hvor der bliver taget stilling til 

ansøgerens originalitet, overblik, omhu, talent, formsans og personlighed.

Mine fagområder på uddannelsen dækker primært emballagedesign, magasin-

design, branding, fotografi og optik. Jeg har med fordel anvendt min praktiske 

erfaring fra branchen i undervisningen, fordi jeg ved, hvordan man kommer fra 

problemstilling til færdig implementeret løsning. Min teoretiske viden er pri-

mært funderet i mit virke som underviser, da man ikke arbejder specielt teoretisk 

i branchen, men har en praksisnær og erfaringsmæssig tilgang til sit arbejde. 

Teori er derfor noget, jeg i dag undersøger grundigt, og vurderer hvorvidt det 

bidrager med noget ekstra ud over det praktiske. Mediebranchen ansætter pri-

mært praktikere og sjældent akademikere, så det er vigtigt at have dette for øje. 

1.3 MIT LÆRINGSSYN

Da jeg startede som underviser i 2012, baserede jeg min undervisning på, 

hvordan jeg selv var blevet undervist. Jeg huskede de gode undervisere, jeg 

havde haft, og kopierede deres undervisningsstil, da jeg ikke havde andet at 

forholde mig til. Erfaringsmæssigt lærte jeg hvad der virkede, og hvad der 

ikke virkede, dog stadig uden didaktisk eller pædagogisk fundament. Det var 

først da jeg påbegyndte adjunktforløbet, at jeg blev præsenteret for didak-

tiske teorier, og en for mig helt ny fagterminologi. På en lidt omvendt facon 

fandt jeg ud af, at jeg allerede inddrog noget som stammede fra teorien. Her-

iblandt min planlægning af undervisningen, hvor jeg eksempelvis ubevidst 

kom ind over de forskellige aspekter i Hiim og Hippes relationsmodel. 

Erfaringsmæssigt arbejder jeg i dag med en dybere forståelse for og reflek-

sion over de mange aspekter, der ligger i undervisning, blandt andet ud fra 

Dales kompetenceniveauer5, hvor undervisningen kun kan gennemføres dels 

med en forståelse, kritisk holdning og legitimering af teori og praksis, og dels 

nøje planlægning, tilrettelæggelse, målsætning og evalueringer. 

5. Pædagogik og Professionalitet. Erling Lars Dale. Forlaget Klim, 1998, s 49 
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Reflektionen (K3), planlægningen (K2) og udøvelsen (K1) af praksis er kompe-

tencer, jeg bevæger mig indenfor i gennemførelsen af undervisningen. Dette 

anvender jeg særligt i forbindelse med det læringssyn, jeg primært er optaget 

af; læringsvarians. Jeg fokuserer på læringsvarians, da jeg oplever betydelig 

højere engagement, bedre løsninger samt øget positivitet fra de studeren-

de i de forløb, hvor jeg har mulighed for at variere arbejdsformen. Med det 

læringssyn lægger jeg mig op af et handlingsorienteret undervisningsprin-

cip, der betegnes som et konstituerende undervisningsprincip for relationen 

mellem underviseren, den lærende og indholdet, som har konsekvenser for 

øvrige didaktiske valg6. Jeg fokuserer på handlingsorientering som et didak-

tisk grundelement, der knytter sig til undervisningens tilrettelæggelse. 

”Barnet vil ikke lære. Det vil derimod handle, skabe, og det netop i en form, der 

svarer til dets natur. Denne form er netop legen. Lære vil barnet kun, for så vidt det 

har brug for denne læring i legen” skrev Johannes Langermann (1848-1923) som 

var den første, der brugte betegnelsen handlingsorienteret didaktik7. Denne 

beskrivelse rammer meget godt ind i, hvad jeg oplever, mange af de studerende 

på Grafisk Design inspireres af – de vil se nytteværdien i læringen. Den hand-

lingsorienterede undervisning indeholder kvalitative elementer som er hel-

hedsorienterede, elevinvolverende, målrettede og produktorienterede, hvilket 

stemmer godt overens med den praksisnære undervisning, jeg anser som helt 

central for de studerende, ift. det kreative produktorienterede erhverv de kom-

mer ud i. I den handlingsorienterede didaktik taler man om tre dimensioner: 

Persondimensionen  –  Indholdsdimensionen  –  Socialdimensionen

I forhold til Persondimensionen tager jeg udgangspunkt i, at lade den enkelte 

studerende komme i spil på flere faconer, dels ved at trække på deres fag-

praktiske erfaring og viden, såvel som deres samfundsrelaterede samt alme-

ne viden. Dette skabes igennem individuelle øvelser og åben dialog, hvor 

6. Læringsteori & Didaktik. Qvortrup & Wibjerg. Hans Reitzels Forlag, 2013, s 337
7. Læringsteori & Didaktik. Ane Qvortrup, Merete Wiberg. Hans Reitzels Forlag, 2013, s 338

K3 NIVEAU
Refleksion over praksis

K2 NIVEAU
Planlægning af praksis

K1  NIVEAU
Udøvelse af praksis Fig. 01: Erling Lars Dales 

3 kompetenceniveauer
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deres personlige og faglige synspunkter om fagets emner kommer til udtryk. 

Opgavens problemstilling, der er af praksisrelateret karakter, forholder sig 

til Indholdsdimensionen, hvor de studerendes flerfagligheder og kundskaber 

anvendes og læres for at komme i mål med en virkelighedsnær løsning.  

Socialdimensionen knytter sig til den fælles nytte, jeg som underviser forven-

ter, at de studerende er med til at skabe. Det viser sig bl.a. ved tilrettelæggel-

se af fælles dialoger, coorperative learning øvelser, teamarbejde samt fælles 

feedback hvor alle har mulighed for at give og modtage konstruktiv kritik. 

Jeg lægger derudover vægt på de studerendes aktive deltagelse i en delvis 

selvstyret læreproces. Ifølge Knud Illeris er den aktive deltagelse essentiel 

for læringen. Dette beskrives i samspilsdimensionen i læringstrekanten, hvor 

læring ikke blot foregår i det enkelte individ, men er situeret socialt og sam-

fundsmæssigt, og læringsmulighederne afhænger af den lærendes engage-

ment og aktive deltagelse8.

Læringssynet kommer jeg ind på i afsnit; 3.0 Grunduddannelsen samt 5.0 EoV.

2.0 DAGENS MEDIEBRANCHE 

Medie-, reklame- og kommunikationsbranchen er de primære aftagere af vores 

studerende. Globalt set har branchen siden ca. 2007 lidt under den økonomiske 

krise, bla. fordi kunderne sparer på markedsføringsbudgetterne, fordi der er 

mange om buddet, og endnu flere der underbyder hinanden. De har derfor i de 

seneste år været tvunget til at redefinere sig selv og fokusere på nye medier, 

der hvor de traditionelle ikke længere gav ”return on investment”9, som for ek-

sempel traditionelle printannoncer og andre printmedier. Det har også betydet, 

at de ansatte i mediebranchen har været nødt til at sadle om i flere henseender: 

8. Læring. Knud Illeris. Samfundslitteratur, 2015, s 41 
9. https://www.investopedia.com/terms/r/returnoninvestment.asp

TILEGNELSESPROCES
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DRIVKRAFTINDHOLD

SAMSPIL Fig. 02: Knud Illeris' Læringstrekant 
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Dels at de mere traditionelle grafiske designere, der primært beherskede print-

medierne, blev nødt til at få sig et digitalt mindset, for stadig at være attraktive 

i branchen, og dels at varetage en bredere vifte af stillingsbetegnelser, såsom 

projektleder eller konsulent, ved siden af den primære funktion. Flere hatte til 

færre mennesker, og flere generalister til en omskiftelig tid.   

Globalt set har sociale medier indtaget en central plads i vores hverdag. De 

sociale platforme er derfor et væsentligt fokuspunkt for virksomheders  

markedsføring. Den almindelige forbruger er blevet kompliceret at ramme 

med traditionel markedsføring, fordi vi er vant til at blive bombarderet med 

budskaber, så vi har lært os selv, at ignorere det der ikke taler til os. Hvis 

forbrugeren skal rammes, der hvor det virker, skal en mere personlig tilgang an-

vendes, en ”whats in it for me?”. En personlig markedsføring der tilfredsstiller 

det individuelle behov, frem for massernes ”måske” behov. I en undersøgelse, 

lavet af neuroøkonomen, Paul Zak, så man at 3 ud af 8 elsker brands mere end 

deres ægtefæller. At tænke på brands frigør oxytocin i hjernen, på samme 

niveau som at få et kram. Af denne årsag kommer den globale markedsføring i 

fremtiden til at handler meget mere om følelsesappel10. 

På det internationale plan er der også flere teknologiske trends, der netop kan 

ramme forbrugerne med mening og følelser, bla. er augmented reality (AR) og 

virtual reality (VR) ved at vinde indpas, fordi det giver forbrugerne mulighed 

for at interagere med produkter og brands. Desuden fokuseres der på artificial 

intelligence (AI) og digital markedsføring, der med søgefunktioner kan gøre det 

lettere for forbrugere at finde og genkende eksempelvis tøj ud fra deres egne 

fotos, og ligeledes bruges af brands til at monitorere stemninger og meninger 

på sociale medier. Personlige brugeroplevelser baseret på AI skaber et større 

engagement, bl.a. baseret på brugerens søgehistorier, location og interesser11. 

Emballagedesign

Når det er sagt, betyder det ikke, at fremtidens grafiske design udelukkende 

bliver digitalt, der vil stadig være behov for det analoge; emballage for eksem-

pel, da vi som forbrugere er afhængige af fysiske produkter, og produkter har 

behov for at være emballerede pga. beskyttelse og formidling. Emballage er 

en kæmpeindustri på verdensplan, og derfor er behovet for grafiske designere 

med sans for form, kommunikation og originalitet stort – på trods af at embal-

lage hører til det analoge medie. Alt dette lægger sig op ad mit FoU projekt, der 

omhandler optimering af emballage på digitale platforme, derunder øget følel-

sesappel hos forbrugere, hvilket beskrives i afsnit; 4.0 Forskning og Udvikling. 

10. https://www.disruptordaily.com/experiences-the-future-of-advertising/
11.https://www.business.com/articles/marketing-trends-you-should-know/
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2.2 AT UDDANNE TIL MEDIEBRANCHEN

I 2017 udførte Seismonaut en dimittendanalyse af de 9 studieretninger på 

DMJX. Formålet var at finde ud af hvordan DMJX bedst muligt ruster de stude-

rende til et erhverv i konstant udvikling. De dimitterende fra Grafisk design 

var således fordelt i branchen: 

Den beskæftigede del af 
dimittenderne efter 1 år

Den beskæftigede del af 
dimittenderne efter 4 år

Reklame 30% 26%

Kommunikation og grafisk design 23% 34%

Digital indholdsproduktion 10% 8%

De resterende var beskæftigede i andre brancher eller som selvstændige. Det 

skal nævnes, at der er tradition for, at en del af de dimitterende starter deres 

egen virksomhed inden for faget, og enten bliver i det, eller får faste stillinger 

senere hen. Ledigheden på Grafisk design lå kun på 4% hvilket er flot i betragt-

ning af, at branchen stadig lider i en vis grad efter 2007. Internationalt set er 

ledigheden for grafiske designere også lav, Ifølge Labour Force Survey UK, lå le-

digheden eksempelvis kun på 0,27% for grafiske designere over 25 år i 201812.

Både i ind- og udland er det vigtigere end nogensinde, at ruste de studerende 

til at færdes i en medieverden, der bliver mere international, digital og har skif-

tende kompetencekrav. På DMJX er det helt centralt at uddanne til branchen, 

med branchen for øje. Det vil sige, at der i høj grad er fokus på det praksisnære i 

uddannelserne, modsat det akademiserede, da branchen ikke efterspørger det-

te. Derudover er der fokus på at udvide de studerendes kultursyn, da virksom-

hederne ofte arbejde med kunder fra hele verden. Derfor oplever vi på DMJX, at 

virksomhederne tager godt imod de dimitterende, og at de er nogle af de mest 

attraktive dimitterende på markedet.

Det handlingsorienterede læringssyn, er derfor også en fordel i forbindelse 

med, at ruste de studerende til en global branche, der aldrig står stille. Jeg  

fokuserer netop på at skabe forskelligartede læringssituationer, som opfordrer 

de studerende til at tænke anderledes, komme ud af faste rutiner og være 

agile, hvilket jeg qua min egen erfaring i branchen ved, er en fordel.

12. https://careersmart.org.uk/occupations/graphic-designer 
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3.0 GRUNDUDDANNELSEN

3.1 BESKRIVELSE AF FORLØBET 

Mit nedslag i grunduddannelsen omhandler forløbet Praksisorienteret og 

Valgfrit Forløb, på 5 ECTS-point. Forløbet består af 2 valgfrie forløb; Design 

til flere Medier og Rumligt grafisk design, som jeg underviser på. Forløbet, der 

omhandler emballagedesign, har jeg, med udgangspunkt i fagbeskrivelsen, 

selv tilrettelagt og udviklet siden 2016. Jeg har valgt at fokusere på efteråret 

2019. Forløbet er af 3 ugers varighed og ligger på grunduddannelsen Grafisk 

Designs 5. semester. Dette er sidste forløb, inden de studerende starter i 

praktik, og derefter går i gang med deres bachelorprojekt. Rumligt grafisk 

design er beskrevet således i fagbeskrivelsen:

Forløbet er tilrettelagt med sigte på valgfrihed inden for to fag: Design til flere 

medier og Rumligt grafisk design. Den studerende vælger at løse en opgave 

inden for et af to faglige felter: Design til flere medier, der kan indeholde tværme-

diale grafiske løsninger, eller Rumligt grafisk design, der kan indeholde embal-

lagedesign, wayshowing, udstillings- og standdesign o lign. Den studerende 

erhverver kompetencer i at arbejde med praksisnære opgaveløsninger, der er 

baseret på research og analyse. I processen inddrages en ekstern opdragsgiver13.

I de følgende afsnit anvender jeg Hiim og Hippes relationsmodel14 til at 

redegøre for og reflektere over de didaktiske overvejelser i forløbet. Relati-

onsmodellen er med de 6 hovedpunkter, der skal ses i uadskillelig sammen-

hæng med hinanden, en ramme for hvordan det optimale undervisningsforløb 

opnås. På grund af mit læringssyn, har jeg valgt at beskrive hele forløbet med 

enkelte nedslag for, at give indblik i det handlingsorienterede perspektiv, i 

stedet for eksempelvis at fokusere på en specifik dag. 

13. Fagbeskrivelse, Praksisorienteret og valgfrit forløb. Bilag 5
14. Undervisningsplanlægning for faglærerr. Hilde Hiim, Else Hippe. Gyldendals Lærerbibliotek, 2006, s. 27
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3.2 LÆRINGSFORUDSÆTNINGER

De studerendes læringsforudsætninger har betydning for, hvordan forløbet 

er opbygget. De har ikke tidligere arbejdet i dybden med Rumligt grafisk 

design, og mangler derfor dette faglige niveau. Forløbet ligger på 5. semester, 

så de har god erfaring med uddannelsens opbygning ift. kombinationen af 

forelæsninger, holdundervisning, selvstudium, vejledning, løsning af øvelser 

og opgaver. Forudsætningerne for at forstå forløbets opbygninger er altså til 

stede. Forudsætningerne for at forstå og udføre grafisk design er på 5. seme-

ster ligeledes højt, og jeg fokuserer da også udelukkende på den teoretiske og 

praktiske del af faget Rumligt grafisk design. 

Set ud fra progressionen af uddannelsen, er de studerende på dette tidspunkt 

trænede som aktive deltagere, samt øvede i selvstyrede læreprocesser, jf. sam-

spilsdimensionen i læringstrekanten, så også her eksisterer forudsætningerne.

Fælles for de studerende på uddannelsen Grafisk Design er, at de alle har en 

grundlæggende interesse for visuelt formsprog og kommunikation. Det årlige 

ansøgerantal lå i 2019 på 270, hvoraf 172 indsendte en forprøve, 53 blev 

udvalgt til 2 dages optagelsesprøve samt personlig samtale, og de 22 bedst 

egnede blev optaget på uddannelsen. Der vurderes ud fra formsans, idéhøjde, 

visuelle kommunikationsevner, samt personligt modenhedsniveau. Herunder 

lægges der vægt på uddannelsens grundkriterier om de 3 O’er: 

Originalitet: Der skal være god idéhøjde eller overraskende visuelt udtryk. 

Overblik: Løsningen skal hænge sammen med designrationalet, og tiden skal 

være disponeret godt. 

Omhu: Der skal være godt håndværk til mindste detalje 

På grund af optagelseskriterierne, og det smalle nåleøje, oplever jeg, at de 

studerende er meget motiverede. Langt de fleste føler, at de går på deres 

drømmeuddannelse, hvilket gør interessen for studiet højt, og frafaldet lavt – 

i 2019 var frafaldet på 0%.  

Aldersfordelingen ligger ca. mellem 20 – 30 år. De yngste kommer typisk 

direkte fra ungdomsuddannelser, eksempelvis gymnasiet, og de ældre har 

typisk også haft en anden fagrelateret uddannelse eller fagrelateret arbejde. 

Således kan der i begyndelse af uddannelsen være stor forskel på det faglige 

niveau, men min erfaring er, at dette udlignes for de mindre erfarne i løbet 

af uddannelsen pga. uddannelsens praktiske og teoretiske indhold og form. 

Kønsfordelingen på uddannelsen er nogenlunde jævnt fordelt.
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Jeg er meget opmærksom på læringsforudsætningerne, som jeg planlægger 

forløbet. Fordi jeg kan forvente et højt niveau ift. de grafiske kompetencer,  

og ligeledes en høj forståelse for uddannelsens rammer, har jeg den fordel, at 

jeg næsten udelukkende kan fokusere på det faglige indhold, der har med em-

ballagedesign at gøre. Havde forløbet været placeret tidligt på uddannelsen, 

skulle jeg også tage højde for dels et svagere kommunikativt og designmæs-

sigt niveau, og dels den selvstyrede proces som ikke ville fungere tilsvarende 

optimalt. Med læringsforudsætningerne in mente tænker jeg således over, 

hvordan jeg kan undgå at belaste de studerende for meget eller lægge et for 

lavt niveau indenfor rammerne. 

3.3 RAMMEFAKTORER

Rumligt grafisk design og Design til flere medier er to valgfrie forløb, hvorfor 

antallet af studerende varierer ift. på resten af uddannelsen. I E19 valgte 12 

ud af 22 studerende Rumligt grafisk design. Fordelingen er som oftest me-

get ligeligt fordelt, men i så fald den er for skæv, er der indført et maksimum 

antal på 14 studerende på hvert forløb med først-til-mølle-princippet. Det 

har endnu ikke været nødvendigt at flytte nogen fra deres første prioritet. Jeg 

oplever en dybere faglig dialog med de studerende på dette forløb, hvilket jeg 

formoder er pga. størrelsen af holdet, og fordi forløbet er det sidste alminde-

lige forløb på uddannelsen. Antageligt er de studerende mere bevidste om, at 

de kan og ved meget, og derfor har en god self-efficacy. 

Forløbet er rammesat, som beskrevet i fagbeskrivelsen, med en blanding af 

forelæsninger med dialog, teoretiske øvelser, caseundervisning og problem-

baseret læring, praktiske øvelser, virksomhedsbesøg, individuelt projektar-

bejde, individuel vejledning og sparring med underviser samt casepræsentati-

on og afsluttende evaluering.

Rammerne planlægger jeg min undervisning efter, og jeg mener at blandingen 

af undervisningsformerne giver et godt indblik i faget Rumligt grafisk design, 

både hvordan faget teoretisk set fungerer samt den praksisorienterede del. 

Herunder har de studerende mulighed for at arbejde med deres løsning ud fra 

egen research og analyse af problemstillingen, såvel som obligatorisk indivi-

duel vejledning med mig. Ved de individuelle vejledninger får de studerende 

mulighed for at præsentere deres proces, ideer og forslag til løsningen, for 

herefter at få kvalificeret feedback ift. problemstillingen, faglige og teoretiske 

krav og regler, kommunikation, refleksion, originalitet og form. 
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I forhold til mit læringssyn, er det vigtigt for mig at rammesætte forløbet med 

varians henover ugerne. Som det ses i skemaet, har jeg meget fokus på varians, 

idet jeg konstant veksler mellem oplæg, gæsteundervisere, selvstændigt 

arbejde, dialog i gruppen etc.

UGE 1 UGE 2 UGE 3

- Fagligt og teoretisk oplæg
- Faglige og teoretiske oplæg  
  (gæsteunderviser)
- Dialog
- Brief på opgave 1
- Øvelser
- Selvstændigt arbejde
- Valgfri vejledning i atelierne
- Obligatoriske Individuelle   
  vejledninger

- Fælles gennemgang og    
  feedback på opg. 1
- Fagligt oplæg (gæsteunderv.)
- Dialog
- Brief på opgave 2 fra 
  ekstern rekvirent
- Selvstændigt arbejde
- Valgfri vejledning i atelierne
- Obligatoriske Individuelle    
  vejledninger

- Virksomhedsbesøg
- Selvstændigt arbejde
- Valgfri vejledning i atelierne
- Obligatoriske Individuelle    
  vejledninger
- Fælles gennemgang og  
  feedback på opg. 2
- Evaluering af forløbet

Det er essentielt, at de studerendes teoretiske og praktiske tilgang til faget 

er på plads inden de løser opgaverne. Oplæggene og øvelserne giver de 

studerende tilstrækkelig viden til, at kunne arbejde selvstændigt med proble-

morienterede cases, hvilket man typisk gør i praksis, frem for i større teams. 

Undervisningen er stærkt rammesat i de 2 første uger på en deduktiv facon, 

hvor teori og begreber præsenteres, hvorefter de studerende løser opgaver 

der knytter sig til mine samt eksternes oplæg. Jeg benytter mig af eksterne 

eksperter fordi deres erfaring og teoretiske tilgang til faget, er langt mere 

udvidet end min egen. Jeg oplever, at de studerende får et stort udbytte af, og 

har en høj interesse for de eksterne, dels pga. deres erfaring, engagement og 

entusiasme, samt det at de allerede er en del af den branche, de studerende 

gerne vil ud i. Desuden bidrager dette også til varians i undervisningen. 

Den sidste uge er svagt rammesat, hvor de studerende selv anvender den op-

nåede viden til at løse en større praksisnær opgave fra en ekstern rekvirent. 

Opgaven stammer fra rekvirentens virksomhed, og er derfor helt realistisk. 

Her er det netop essentielt, at de studerende tidligere i forløbet har afprøvet 

forskellige metoder, for at være mere fagligt kompetente i deres løsning. Jeg 

fungerer som vejleder i den sidste uge, og giver dels individuel obligatorisk 

feedback, og dels feedback i atelierne, hvor de studerende selv henvender sig. 

Begge dele anvender jeg, da jeg både får en dialog med de studerende, der 

ikke er gode til selv at opsøge vejledning, og dem der har brug for yderligere 

hjælp og vejledning. 
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Jf. Blooms taksonomi, den reviderede udgave fra 200115, befinder vi os på 

niveau 1-3 i de første 2 uger og på niveau 4-6 i den sidste uge af forløbet. 

De fysiske rammer i atelierne er studio based, hvilket vil sige, at studiemiljøet 

er skabt så det ligner praksis på bureauerne og tegnestuerne. Hver studerende 

har deres eget skrivebord med en stationær Mac. Dette gøres for at simulere 

virkeligheden, i samme grad som opgaverne simulerer virkeligheden.  

3.4 MÅL

I fagbeskrivelsen for Rumligt grafisk design er målene beskrevet således:

De studerende skal:

-  foretage genreresearch

-  designe i 3 dimensioner

-  få sans for balancen mellem det emotionelle og det logiske

-  kunne vurdere hvordan et re-design af eksisterende emballager/brands skal   

 gennemføres

-  have forståelse for forbrugeradfærd

-  få indsigt i de forhold der knyttes til fremstilling, distribution, salg, brug og  

 bortskaffelse af emballage

Læringsmål:

Efter forløbet skal de studerende have indsigt i og viden om:

-  design som kommunikationsmiddel for genre

-  hvordan grafisk design i tre dimensioner virker

-  hvilken effekt de enkelte grafiske elementer har på en modtagers adfærd

Kunne:

-  anvende de teorier og metoder, der knytter sig til udvikling af emballage

Desuden lægges der op til et stort medansvar for den enkelte studerende, idet 

de selv skal tilrettelægge deres tid og anvende deres læringsmål selvstæn-

digt i opgaveløsningerne. Målene er styrende for undervisningens form og 

indhold som er beskrevet i næste afsnit. 

15. https://www.abc247.dk/blooms-taksonomi 
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3.5 INDHOLD

På første dag i forløbet starter jeg med at skabe en dialog med de studerende 

omkring emballage, hvorfor de har valgt Rumligt grafisk design, hvad deres 

holdning til emballagedesign er, deres forventninger til forløbet, og hvad de 

selv kan bidrage med. Jeg gør blandt andet dette for at klarlægge interesse 

og ambitionsniveau, men jeg har også erfaret at denne indledende dialog, er 

en forventningsafstemning med de studerende, således at de bliver bevidste 

om hvad forløbet præcist indeholder. Jeg oplever på baggrund af dialogen, at 

enkelte studerende har en forventning om, at de udelukkende skal designe 

smukke emballager, hvilket ikke alene er fyldestgørende for forløbet, så det gør 

jeg klart. Før jeg tog denne indledende dialog, oplevede jeg først ved evaluerin-

gen af forløbet, at et par studerende havde haft denne forventning, så det har 

en ganske værdifuld effekt for mig som underviser at forventningsafstemme. 

Det er centralt, at de studerende får en forståelse for grundstenene i embal-

lagedesign, det drejer sig både om at kunne designe i 3 dimensioner, skabe 

blikfang og interesse om produktet, kunne kommunikere klart og tydeligt med 

overensstemmelse for brandet, og overholde diverse lovkrav. 

Forløbets centrale fagelementer er jf. fagbeskrivelsen:

- Visuel opmærksomhed

- Eye-tracking og in store

- Branding, ESP, USP

- Formelle krav til emballager

Jf. mit læringssyn er det essentielt for mig at have varians i undervisningen, 

jeg lægger derfor op til forskellige læringsstrategier, både direkte og indi-

rekte. Undervisningen er en kombination af forelæsninger, holdundervisning, 

selvstudium, dialog, vejledning og løsning af øvelser og opgaver. Opgaverne 

skal dels løses som fysiske produkter, men også reflekteres over og argumen-

teres for skriftligt samt mundtligt. Jeg planlægger rækkefølgen af indhold 

ud fra en naturlig progression, antallet af opgaver, samt hvornår jeg kan få de 

eksterne kræfter ind. Samtidig ser jeg på de tidligere evalueringer af forlø-

bet, tilpasser og ændrer på elementer, der enten har været under kritik, eller 

tilføjer indhold, som kommer af ny viden. Eksempelvis skulle de studerende 

i efteråret 2016 løse 3 opgaver, hvilket flere af dem fandt for presset. Efter-

følgende fjernede jeg en opgave, og øgede omfanget af den sidste opgave, da 

der således var mere tid til at løse den. For at styrke de studerendes kompe-

tencer sørger jeg for, at de to opgaver på forløbet har en relation til hinanden. 

Dette gør jeg bevidst, fordi gentagelser øger forståelsen for faget og tydeliggør 
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faldgrupper. I branchen arbejder man iterativt, hvilket er en metode som er 

baseret på en cirkulær proces, hvor analyser, idéfaser, prototyper og tests 

af produktet gentages for at foretage optimale forbedringer. Den iterative 

proces er en del af en større proces, kaldet ”Design Thinking”16, som starter 

med definitionen af en problemstilling, og ender ud med et optimalt imple-

menteret produkt og feedback af dette. Denne metode kræver, at der er afsat 

tid til alle 7 stadier ind imellem, hvilket normalt vil række langt ud over de 3 

uger forløbet varer. Af tidsmæssige årsager simulerer jeg derfor iterationspro-

cessen, og deler forløbet op i 2 lignende opgaver, så de studerende oplever, at 

den anden opgave bliver en forbedret iteration af den foregående, og således 

bedre er i stand til at reflektere over og begrunde deres valg, end havde de 

udelukkende arbejdet med én enkelt opgave. 

Forløbet indeholder:

Dialog. Emballage er noget alle har holdninger til, og emballage er noget, vi 

alle kommer i berøring med. Derfor er de studerendes holdninger interessan-

te, da de er forbrugere som alle andre. Jeg sørger for at skabe dialog omkring 

faget, både som et afbræk i forelæsningerne, men også i atelierne når jeg går 

rundt og vejleder. 

Eksterne undervisere. Da jeg ikke har arbejdet indgående med emballagedes-

ign i praksis, har jeg, ud over det jeg selv bidrager med, valgt at benytte mig af 

eksperter på området for at styrke forløbet. Dels skaber det en god indsigt hos 

de studerende, at informationerne kommer direkte fra de kernepersoner der 

bevæger sig i branchen, og dels bliver alle spørgsmål klarlagt og afdækket på et 

professionelt og praksisnært niveau. Derudover får jeg selv styrket min viden.

Oplæg:

 Intro og principper. Emballage, historisk set og betydningen af emballage i  

 vores hverdag. De centrale områder og teorier i emballagedesign vedr.;  

 brand, navn, farve, typografi, hierarki, form og funktion, emotionel appel og  

 materialer. De studerende bliver derudover introduceret for den klassiske  

 AIDA model, som kan anvendes til at teste effekten af emballagedesign. 

 Visuel opmærksomhed. Hvad kigger vi på, og hvordan får man kundernes  

16. https://asimetrica.org/wp-content/uploads/2014/06/design-thinking.pdf

DEFINE        RESEARCH        IDEATE        PROTOTYPE        SELECT        IMPLEMENT        LEARN

Fig. 05: Design Thinking – The seven stages of design
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 opmærksomhed. Eye-track undersøgelser17 af forbrugernes indkøbsvaner.  

 Ved, Jesper Clement, CBS, som forsker i emballagedesign. 

 Neuromarketing. Hvordan påvirkes hjernen af visuel stimulans og visuel  

 kommunikation, og hvad lagres i hjernen. Lov og krav ift. emballage i DK.  

 Betydning af placering af emballage i butikkerne. Ved Jesper Clement.

 Materialer. Hvilke materialer anvendes til emballage, og hvad har det af  

 betydning for produkt, pris, holdbarhed og bæredygtighed. Papirkonsulent  

 Anna Frifelt fra Antalis, en af Europas største papirdistributører, fortæller  

 om materialer, og viser eksempler på emballager og anvendelse.   

 Emballagedesign ved Design Lead Pernille Dueholm, Bessermachen.  

 Pernille er ekstern rekvirent på den sidste opgave, og kommer desuden med  

 et oplæg om hendes arbejde med emballagedesign, og hvilke findings hun  

 har gjort sig på de bureauer, hun har arbejdet på. Dette giver de studerende  

 et godt indblik i, hvordan det er at arbejde praksisorienteret, og hvilke fald- 

 grupper og centrale aspekter der er i emballagedesign.

Øvelser. Øvelsen, på den første dag, er baseret på cooperative learning, tænk-

par-del-metoden. Jeg viser 9 forskellige dagligvareprodukter, hvor alle er malet 

sorte, så det udelukkende er formen, der kan afkodes. De studerende får hver 

især et skema, hvor de skal beskrive hvilken form, farve, typografi og illustra-

tion hvert produkt konventionelt har. Meningen med øvelsen er, at de stude-

rende skal reflektere over, at der findes visuelle lovmæssigheder som gør, at vi 

som forbrugere kan afkode, hvad vi kigger på, uden at læse på etiketten. Disse 

designregler skal en grafisk designer være bevist om, for at undgå at desig-

ne noget som forbrugeren ikke ser, eller ikke kobler til det produkt de søger. 

Eksempelvis vil en rød mælkeemballage i DK ikke blive afkodet som en mælk. 

Der er således en del konventioner og adfærd, som man bliver nødt til at have 

kendskab til. Derudover får de studerende en øvelse med karton, hvor de skal 

designe en emballage til et mindre produkt, og tænke form og funktion ind. Det 

er ofte abstrakt for de studerende at tænke i 3D, og derfor er det essentielt at 

undersøge materialets muligheder, inden de obligatoriske opgaver. 

Opgaver:

 Opgave 1, risemballage. De studerende skal designe en kartonemballage  

 til ris i forskellige priskategorier. De trækker en tilfældig kategori inden for  

 enten, discount, autentisk eller eksklusiv. Form og størrelse på pakken er fast,  

 så opgaven handler om at træffe designmæssige valg, der kommunikerer pris,  

 indhold og historie. Ris er overordnet set et generisk produkt, så designerens  

 opgaver er her, at designe en emballage der appellerer til forskellige  

17. https://www.tobiipro.com/fields-of-use/marketing-consumer-research/packaging-design/
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 kundesegmenter. Derudover skal de studerende aflevere en skriftlig  

 redegørelse for deres research samt en designargumentation18. 

 Opgave 2, 3-Stjernet pålæg. Den eksterne rekvirent fra Bessermachen,  

 Pernille Dueholm briefer på opgaven, som er et redesign til 3-Stjernets  

 portefølje af kødpålæg. Opgaven har Bessermachen selv arbejdet på, og  

 den er derfor praksisnær. Derudover skal de studerende aflevere en  

 skriftlig redegørelse for deres research samt en designargumentation19.

Research. De studerende skal i forbindelse med opgaverne ud og lave egen 

research i butikkerne. De skal kunne redegøre for, hvordan de forskellige vare-

kategorier ser ud, samt lave en analyse af relevante produkter. 

Virksomhedsbesøg. I sidste uge af forløbet besøger vi UNI Emballage i Tå-

strup. Min erfaring er, at de studerende finder det interessant, at se hvordan 

emballage bliver produceret. Det kan være svært for de studerende at forhol-

de sig til produktion af et produkt i 3D, fordi de designer produkterne på en 

flad skærm. UNI Emballage er en mindre emballageproducent som beskæfti-

ger sig med både store emballageproduktioner og mindre håndlavede embal-

lager, som de studerende får et indblik i og forståelse for. 

International viden. Jeg inddrager en del international teori og praksis 

indenfor emballagedesign i undervisningen. Dette er både tendenser inden-

for det designmæssige, men også udvikling af innovative løsninger indenfor 

holdbarhed og bæredygtighed, som emballagebranchen investerer milliarder 

i. Ligeledes inddrages de designmæssige forskelle der er baseret i kulturen, 

eksempelvis farvevalg, fordi kulturkonventioner er et vigtigt område for en 

grafisk designer, der skal kunne begå sig nationalt som internationalt. Min 

viden stammer fra kilder på nettet, fra litteratur samt tidsskrifter, og jeg 

præsenterer det primært i mine oplæg, så de studerende er opdaterede på de 

tendenser og teorier, de skal forholde sig til ift. deres arbejde med faget.

Selvstændigt arbejde. Der lægges vægt på, at de studerende selv reflekterer, 

og arbejder med den teori, og de praksisnære begreber de bliver præsente-

ret for, for at løse de problemorienterede cases. Derfor er der afsat meget 

tid til at arbejde individuelt med opgaveløsningen. De studerende har en høj 

motivation og forventning om at lykkes, og jeg ser, at det individuelle arbejde 

styrker deres self-efficacy.

18. Opgavebeskrivelse, Ris. Bilag 6
19. Opgavebeskrivelse, 3-Stjernet. Bilag 7 
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Individuel vejledning. For at vejlede de studerende optimalt, er der flere obli-

gatoriske individuelle feedbackmøder mellem mig og hver enkel studerende. 

Derudover går jeg rundt i atelierne, og vejleder på de dage, hvor de arbejder 

selvstændigt. Med begge metoder sørger jeg for at komme rundt om alle, og 

dermed også de studerende der har behov for ekstra vejledning.

Præsentation og fælles feedback. Afslutningsvis for de 2 opgaver er der afsat 

2 dage til fælles præsentation af deres løsning, samt feedback fra mig og den 

eksterne rekvirent (på opgave 2). Der er meget læring forbundet i at overvære 

præsentationer og feedback for hele holdet. Der opfordres til, at de studerende 

også er aktive og reflekterende ift. de medstuderendes løsninger og processer.

Evaluering. På den sidste dag af forløbet skal de studerende udfylde en 

anonym skriftlig evaluering af forløbet, sendt ud centralt fra studieadmini-

strationen. Desuden afslutter jeg med en kort evaluerende snak om forløbet, 

og spørger om, hvad de fik ud af forløbet, hvad der fungerede, og hvad der 

kan gøres anderledes. Dette dels for at afslutte forløbet som en fælles enhed, 

men også for at få en dialog om forløbet. Jeg oplever, at det virker positivt på 

de studerende at de bliver hørt, og de forlader forløbet med en god energi. 

Løbende ændrer jeg indholdet i mine oplæg, som ny viden opstår, da jeg stil-

ler mig selv det krav, at materialet skal være helt opdateret. Jeg oplever, i dia-

log med branchen, at de ikke har tid til at være 100% opdaterede, og derfor 

er det særdeles attraktivt for dem, at vores studerende ikke blot er stærke ift. 

design og kommunikative kompetencer, men også på deres viden. Samlet set 

mener jeg, at indholdet, som dels er rammesat ud fra fagbeskrivelsen og dels 

egen udvælgelse, hænger godt sammen og danner et forløb med en fornuftig 

progression, som både understøtter målet for faget samt de studerendes mu-

lighed for at lære. Læreprocessen har jeg beskrevet i følgende afsnit. 

3.6 LÆREPROCESSEN

Tilrettelæggelsen af forløbet står jeg alene for. I forhold til det indhold der 

præsenteres, er det essentielt, at processen er meget styret af mig i første del 

af forløbet. Senere i forløbet, hvor de studerende arbejder løsningsoriente-

rede med den problemorienterede case, har de mere medbestemmelse, og 

her kræves deres aktive deltagelse for at bestå forløbet. På dette tidspunkt 

fungerer jeg udelukkende som vejleder, og de har mulighed for at træffe egne 

valg baseret på grundig research og argumentation. Den demokratiske proces 

er således synliggjort med de realistiske praksisnære problemorienterede 

cases, samt den aktive deltagelse og medbestemmelse. De studerende bliver 
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godt rustede til at træde ud i erhvervet, både personligt og fagligt, og opnår de 

kompetencer, der er nødvendige, for at kunne begå sig som grafiske designere. 

I fagbeskrivelse er redskaber, egenskaber og metoder således beskrevet:

Redskaber:

Analyse, research, designprincipper, opgaveløsning.

Egenskaber:

Læringslyst, åbenhed og eksperimenterende.

Metoder:

Forløbet er en kombination af forelæsninger, holdundervisning, selvstudium, 

tutorials, løsning af øvelser og opgaver. Opgaver og øvelser løses individuelt 

eller i grupper. I forløbet lægges der vægt på formsans, originalitet, refleksion og 

feedback på egne og andres produkter og proces.

Jeg fokuserer på at transfer bliver opnået i læreprocessen, så de studerende 

kan overføre teori til praksis. Det er helt elementært, at de studerende kan 

anvende det de lærer i en praksisorienteret virkelighed. Dette opnår jeg ved 

hjælp af de to problemorienterede cases, hvis ideelle løsning kræver, at de 

studerende har fået en god indsigt og forståelse for dels teorier samt metoder. 

Hvis det ikke lykkes, er mit formål med transfer mislykkes. Jeg følger de stude-

rende tæt, og min erfaring med forløbet er, at alle lykkes med at løse opgaverne 

på enten et højt niveau eller middel – transfer bliver altså opnået. De løsnin-

gerne der kun opnår et middel niveau, er vigtige for mig at reflektere over. Der 

kan være mange forskellige årsager til niveauet, dels kan de studerende være 

svagere formgivere end andre, nogle kan have udfordringer med at prioritere 

deres tid til opgaveløsningerne, andre kan nedprioritere det indledende proces-

arbejdet og forspilde den originale idé, og nogle kan have misforstået elemen-

ter i undervisningen. Ydermed kan der også ligge personlige årsager til grund 

for, at de studerende ikke performer optimalt. Jeg forsøger altid, ved hjælp af 

vejledning og feedback, at gøre opmærksom på disse faldgrupper, og guider i 

en rigtig retning, men ansvaret for at tage kritikken til sig, og arbejde hen imod 

en bedre løsning, ligger hos de studerende selv – hvilket jeg oplever, at langt 

de fleste, og som oftest alle, tager meget alvorligt.

3. 7 EVALUERING

Forløbet bliver som beskrevet under afsnittet 3.5 Indhold, evalueret både 

skriftligt og mundtligt af de studerende. Den anonyme skriftlige evaluering, 

der fungerer som en summativ evaluering, og er en kvalitetssikring der kræ-

ves af akkrediteringsloven, bliver sendt ud centralt fra studieadministrationen 

via online evalueringssystemet Opinio, og indeholder 5 spørgsmål om forløbet, 
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der skal vurderes på en skala fra 1-5. De studerende har desuden mulighed for 

at uddybe deres svar efter hvert spørgsmål. Det er ofte i disse frie svar, at jeg 

kan se, om der er noget i forløbet, der har været svært for dem, fordi de har en 

tendens til at skrive mere om det negative end det positive. Af samme årsag 

lægger jeg op til en mundtlig evaluering på forløbets sidste dag, hvor jeg spør-

ger hvad der fungerede godt, hvad der ikke fungerede godt, om der var noget 

de manglede, eller havde for meget af. Jeg har behov for at vide noget om både 

de positive og negative dele af forløbet. Hvis jeg kun kender den ene side, er 

det ikke muligt at reflektere over helheden, og tilpasse forløbet. De studeren-

de der hovedsageligt har været positive stemt i forløbet, vil meget gerne dele 

deres iagttagelser i den mundtlige evaluering, så her trækker jeg informationer 

om hvad der fungerede godt og kan bevares. I den skriftlige evaluering, hvor 

svarene hovedsageligt er kritiske, trækker jeg disse informationer. Samlet set 

får jeg via de to metoder et godt indblik i vurderingen af forløbet, som jeg kan 

arbejde videre med. Da svarene nemt kan være modstridende, er det vigtigt for 

mig, at vurdere hvad jeg skal vægte højest, så jeg analyserer skalaen fra 1-5, og 

ser på, om der er tendenser mod det ene eller andet. 

De studerende får ikke karakter i forløbet, men skal have godkendt opgaverne 

og deltage aktivt i undervisningen for at bestå. Det er således beskrevet:

Mødepligt/deltagelsespligt:

Der er mødepligt til alle skemalagte undervisningstimer. Der er deltagelsespligt i 

øvelser, gruppearbejde, fælles feedback og opsamlinger.

Prøveform:

Forløbet bedømmes bestået/ikke-bestået, intern censur. Forløbet afsluttes med 

en samlende opgave. For at bestå skal forløbets opgaver være rettidigt afleveret 

og godkendt, den afsluttende opgave være bestået, og den studerende skal have 

været aktiv og have opfyldt kravene om møde- og deltagelsespligt. 

Når jeg vurderer om opgaverne kan godkendes eller ej, kigger jeg på om de 

overholder formalia ift. opgaveformuleringen, hvilket er det primære vurderings- 

kriterie. Jeg kan således ikke afvise en opgave, hvis den ikke appellerer til mig 

smagsmæssigt, men må vurdere om den løser problemstillingen. Desuden ser 

jeg på, om de studerende har været til stede i undervisningen. Hvis de er fra-

værende på dage, hvor teorier og metoder bliver præsenteret, har de ofte svært 

ved at gå til opgaverne. I disse tilfælde laver jeg en vurdering af hver enkelt 

studerende, og deres evne til selv at læse og forstå pensum. Det vil altid stå 

klart, om de har forstået forløbets indhold, når deres løsning skal vurderes. På 

sidste dag af forløbet præsenterer de studerende deres løsning, og modtager 

feedback fra den eksterne gæsteunderviser samt mig. Dette fungerer som en 
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formativ evaluering rettet imod de studerende hvor der ses på kompetencer og 

muligheder for videreudvikling. De studerende har 3 forsøg til at bestå for-

løbene på uddannelsen, hvilket styres i et samarbejde mellem underviser og 

studieadministration. 1. forsøg tæller jf. de deadlines der er angivet i opgaver-

ne. Herefter gives der ca. 10 dage til 2. forsøg, og ca. 10 dage mere til sidste og 

3. forsøg. Bliver 3. forsøg ikke godkendt, risikerer den studerende at skulle tage 

forløbet om året efter. Dette forsøger både underviser samt studieadministration 

at undgå i dialog med den studerende. I dette forløb bestod alle. 

De studerendes evaluering 

Forløbet Rumligt grafisk design blev således evalueret: 

EVALUERING - RUMLIGT DESIGN

Årgang E19 E18

Svarprocent 92% 70%

Tilrettelæggelse (1-5) 4,4 4,3

Afvikling (1-5) 4,4 4,3

Målet nået (1-5) 4,3 4,2

I forhold til efteråret 2018 er gennemsnittet steget med 0,1 på hvert område. 

Der kan maksimalt opnås et gennemsnit på 5,0, og for at et forløb er positivt 

evalueret ifølge DMJX’s kvalitetskontrol, skal gennemsnittet ligge på mindst 3,5. 

Forløbet er derfor positivt evalueret. De skriftlige kommentarer handlede dels 

om tidspres, opgavens emne, som enkelte ikke fandt spændende, og virksom-

hedsbesøget som lå langt væk. Tidspres er altid noget enkelte studerende skri-

ver i evalueringerne, og det kan afhænge af forskellige aspekter. Ofte handler 

det om forståelse af opgaven, deres egen planlægning samt personlige omstæn-

digheder. Jo mindre det er den gængse opfattelse, at tiden har været knap, tager 

jeg ikke hensyn til, at enkelte har følt det, og ”letter” på opgavens omfang. Jeg 

sørger derimod for at nå alle i vejledningsøjemed, og fanger dem der er bagud. 

Min antagelse er, at det ofte er de studerende, der ikke har deltaget i dele af 

undervisningen eller vejledningen, som ender med at føle sig pressede på tid. 

Den eksterne rekvirent og jeg var klar over, at opgaven, 3-Stjernet pålæg, ikke 

var specielt ”sexet”, til gengæld var den udfordrende og derfor interessant. Det 

gælder på studier, såvel som i virkeligheden, at opgavers karakter ikke altid er 

så spændende, som man kunne forestille sig, men man har således også selv et 

ansvar for, at løse opgaven bedst muligt ud fra de opstillede præmisser. Jeg og 

den eksterne rekvirent var enige om, at de fleste havde løst opgaven på et højt 

niveau på trods af udfordringerne. Hvert år er opgaven ny, så kritikken er måske 

anderledes næste gang. 
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Afstanden til virksomhedsbesøget har ikke tidligere været et issue, men jeg 

forstår godt, at enkelte studerende kan være belastede af 50 minutters rejse-

tid og udgifter hertil. Derfor vil jeg fremover undersøge, om der er relevante 

virksomheder tættere på skolen. 

Den mundtlige evaluering var positiv, og flere af de studerende gav udtryk for, at 

de var meget tilfredse med et spændende og relevant forløb med god afveksling 

mellem det teoretiske og det praktiske, samt gode gæsteundervisere. 

Egen vurdering 

Det handlingsorienterede læringsprincip er centralt i forløbet, og både per-

son-, indholds- og socialdimensionen kommer i spil i form af dialoger, øvelser, 

oplæg, opgaver, sparring og vejledning for at opnå et helstøbt forløb med 

gode læringssituationer. Jeg oplever, at de studerende trives med det variere-

de indhold, da motivationen generelt er højere end på de forløb hvor varian-

sen er mindre.

For at evaluere forløbet i en formativ facon, kigger jeg dels på den summative 

evaluering fra Opinio, på de studerendes løsninger ift. læring samt mål, og på 

de studerendes engagement henover forløbet, samt mundtlige evaluering. Den 

mundtlige og skriftlige evaluering var gode og målet blev nået. Engagementet 

var ligeledes højt, og kun få studerende var ikke til stede i undervisningen. Kig-

ger jeg på de studerendes løsninger, har de fleste nået målet med et højt niveau, 

men lidt under halvdelen har leveret standard løsninger med en lav originalitet 

og en svag skriftlig aflevering, hvilket kan vidne om problemer med forståelse, 

opnået viden eller engagement. De studerende med de svageste løsninger, var 

hverken ret engagerede eller særlig ofte til stede ved vejledning. Jeg kan altså 

se en tydelig forskel på de engagerede studerende ift. de ikke-engagerede 

studerende. Jeg har indført obligatorisk vejledning, for at få en dialog med alle, 

og støtte dem der falder bagud af forskellige årsager. Hvis nogle studerende 

vælger at underprioritere forløbet, men stadig lever op til formalia, påpeger 

jeg, at engagement og løsning ikke er optimal, men jeg må fremover gøre mere 

for at motivere dem. Jeg vil derudover sikre mig, at de pågældende studerende 

har forstået niveau 4-6 i taksanomien (Analysere, Vurdere, og Skabe), med mere 

direkte henvendelse og vejledning, da jeg antager, at det også kan være en del 

af problemet. Den skriftlige del kan også volde problemer hos enkelte af vores 

studerende. Uddannelsen tilbyder ikke skrivekurser, så der er ikke ekstra hjælp 

at hente. Dog oplever jeg, at langt de fleste tager det skriftlige alvorligt, og med 

tiden erfarer, at det er en fordel også at prioritere den del, da egenskaber som 

research og argumentation kan fylde lige så meget som selve designdelen.  
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4.0 FORSKNING OG UDVIKLING 

4.1 BAGGRUND, PROBLEMSTILLING, FORMÅL

E-commerce vokser eksplosivt i disse år i takt med, at teknologien udvikler 

sig på mobile platforme. Det har aldrig været så nemt at handle, som det er 

at handle online – på tidspunkter der ikke er påvirkede af åbningstider, og 

uden at vente i kø. De bedste shoppingapps har tænkt på alt for at gøre bru-

geroplevelsen så interessant og effektiv som mulig, og kigger man f.eks. på 

tyske Zalando, der sælger tøj, sko og accessories, ser man ikke blot et fritlagt 

packshot af tøjet, men også modeller fotograferet eller filmet i forskellige 

vinkler, så man får et tydeligt indtryk, af hvordan tøjet falder og sidder. Samti-

digt er der nul fragtomkostninger, hverken ved bestilling eller returnering. Alt 

dette er med til at gøre Zalando ekstremt convenient20, hvilket i dag er en af 

de ting, der rater højest indenfor e-commerce. Med video og fotos af modeller 

har Zalando og lignende sites opfyldt et behov hos forbrugerne – behovet for 

at kunne prøve tøjet, hvilket i praksis ikke er muligt i online kontekst, men si-

muleringen øger følelsen af at være der selv, og øger derved også den unikke 

brugeroplevelse. 

På grunduddannelsen underviser jeg i forløbet Rumligt grafisk design på 

5. semester, som er beskrevet under afsnit 3.0 Grunduddannelsen. Rumligt 

grafisk design omhandler primært emballagedesign med et særligt fokus på 

dagligvarer, også kaldet FMCG (Fast Moving Consumer Goods), fordi det er 

noget, vi som forbrugere i høj grad er omgivet af. I 2019 steg det samlede 

online salg af dagligvarer med 11% ift. 2018 i DK. Den samlede omsætning af 

dagligvarer på online platforme er dog stadig forholdsvis lav, med 7,7 mia. kr., 

ift. den samlede e-handel på 140,7 mia. kr.21, hvilket der er en god grund til. Et 

fysisk supermarked og et online supermarked kan ikke sammenlignes, blandt 

andet ud fra et følelsesmæssigt aspekt der ubevidst påvirker vores hand-

lemønstre. Vi får simpelthen ikke den samme brugeroplevelse online, som vi 

får i dagligvarebutikkerne, og det påvirker mersalget. Det vil kræve meget at 

skabe følelsesappel på et online supermarked, og det handler om at tænke 

helt anderledes ift. de platforme, der anvendes i dag. I forbindelse med min 

undervisning i emballagedesign observerer jeg ofte produkter i købssituatio-

ner, fysiske såvel som online, og her bemærkede jeg, at særligt dagligvarer ikke 

performer ret godt i online kontekst, både ift. følelsesappel men også design-

mæssigt – en problemstilling jeg gerne ville undersøge nærmere. 

20. https://www.corporate.zalando.com/en/newsroom/en/stories/how-convenience-changes-face-fashion
21. https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/danskernes-digitale-indkobskurv-for-2019-bugner-onlines-
hopping-vokser-med-mere-end-7-mia-kr?publisherId=4450455&releaseId=13579400 
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Problemformulering:

Som led i at komme mit formodede problem, samt mulig løsning, nærmere, 

arbejdede jeg ud fra følgende problemformulering: 

Hvordan skabes shelf impact22 på nettet, hvis de traditionelle designpara-

metre for emballage af FMCG er udfordret, i forhold til det paradigmeskift i 

dagligvareindkøb vi ser i dag, hvor varerne ikke alene skal sælge på hylderne?

Formål 

Mit formål med projektet var, at få belæg for problemformuleringen, samt at 

udvikle en række anbefalinger til grafiske designere indenfor FMCG, med ud-

gangspunkt i; ”Hvordan skabes shelf impact på nettet?”. Belæg og anbefalinger 

skulle baseres på research, ekspertudtalelser samt analyser.

4.2 PROJEKTET OG RELEVANS 

Udviklingsprojektet har jeg navngivet ”Online emballagedesign – anbefalinger 

til FMCG” eller på engelsk ”Online packaging design – recommendations for 

FMCG”. Forarbejde og research på området foregik primo 2019. Interviews af 

eksperter løb hen over sommeren 2019, og analyse, konklusioner inddragelse af 

studerende samt international kontakt i efteråret 2019. 

Relevans

Internationalt har emballagebranchen en værdi på over 800 milliarder dollars, 

og arbejder på højde med Silicon Valley indenfor innovation23. Det er ikke kun 

internationalt at emballage er en kæmpe industri, i Danmark er området også 

stort qua vores høje forbrug, levestandard og livsstile – derfor er det åbenlyst 

interessant at udvikle materiale indenfor området. 

Emballagedesign er et af de områder som er unikke for linjen Grafisk Design 

på DMJX, da de andre uddannelser ikke er tilrettelagt med fokus på emballa-

ge. Derfor har vi fagligt set en enighed om øget fokus på faget, samt at Grafisk 

Design med tiden skal kendes bl.a. på et stort kendskab til emballagedesign. 

Projektet er desuden rent strategisk relevant for DMJX, som ifølge strategi 

2016-21 vil være ”Udviklingspartner for de erfarne”24, hvilket betyder at DMJX 

skal være en attraktiv interessent for blandt andet emballagebranchen. Ligele-

des er projektet særdeles relevant for min egen undervisning i faget. 

De anbefalinger jeg udleder af projektet, vil jeg dels anvende i min undervisning 

22. www.marketingmag.com.au/hubs-c/achieving-shelf-stand-out-in-a-cluttered-grocery-environment/
23. Raconteur, Future Of Packaging, 30.09.2015
24. https://www.dmjx.dk/om-os/organisation/maalsaetning-og-strategi
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på emballageforløbet, og derudover udgive i en publikation til branchen. Det 

er essentielt at branchen følger med udviklingen, og dermed er opmærksom-

me på, at forbrugerne ændrer deres vaner. Et paradigmeskift som dette kan 

have stor betydning for, hvordan produkter skal designes og fremstå i fremti-

den. Ligeledes er det relevant, at de studerende kommer ud i erhvervet med 

ideer, viden samt talent, der er attraktivt for branchen. 

4.3 METODOLOGI OG UNDERSØGELSESDESIGN

Som indledning til projektet måtte jeg klarlægge, om den problemstilling jeg 

stod med, var anerkendt, undersøgt og allerede løst. Selv om der udgives og 

siges meget om emballage og emballagedesign både nationalt samt interna-

tionalt, var det i min researchperiode mig ikke muligt at finde andet end få 

internationale kilder på nettet, der påpegede samme problematik, men intet 

materiale der forsøgte løse det. Jeg interviewede i samme forbindelse Lektor 

på CBS, Jesper Clement, som forsker i emballage, for at få hans udtalelse om 

problemstillingen og syn på sagen. Han anerkendte problemstillingen, men 

kendte heller ikke til andre undersøgelser eller anbefalinger på området. 

Jeg vurderede, på baggrund af min research, at forskning indenfor området var 

minimalt, og derfor antog jeg, at der sandsynligvis ikke var ret mange grafi-

ske designere som arbejdede indgående med problemstillingen. Kvantitative 

undersøgelser synes derfor irrelevante, hvorimod kvalitative interviews med 

eksperter inden for emballagedesign ville være relevante, for at få deres syn på 

min problemstilling, samt at indsamle udtalelser til en dybere analyse. 

Da mit projekt tager udgangspunkt i menneskelige handlinger, og er en for-

tolkning af og indlevelse i menneskeskabte frembringelser, arbejder jeg viden-

skabsteoretisk inden for hermeneutikken. Fortolkningen befinder sig på det 

fundamentale niveau. Når vi siger noget, er det altid en fortolkning. Der er ikke 

et faktisk niveau nedunder, og intet er entydigt. Alt er noget, vi hver især fortol-

ker25. De kvalitative udtalelser vil altså udelukkende være baserede på fortolk-

ning, som jeg vil skabe meningsfuld forståelse ud fra. Til analyse af data vil jeg 

anvende et ”display” – en koncentreret fremstilling af kvalitative data, der er 

opstillet på en måde, der hjælper med at besvare et forskningsspørgsmål26.

Jeg arbejder indledningsvist rent induktivt, hvor min undersøgelse begynder i 

empirien, og ud fra denne udleder jeg en teori, som jeg kalder "Anbefalinger". 

Afslutningsvis vil tests af disse anbefalinger, som eye-track analyser kan be- 

eller afkræfte, være en deduktiv tilgang hvor validiteten afprøves i praksis. 

25. https://videnskab.dk/kultur-samfund/hvad-er-hermeneutik 
26. Metoder i statskundskab. Lotte B. Andersen, Kasper M. Hansen m.f. Hans Reitzels Forlag, 2012, s 188
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4.4 UNDERSØGELSESGRUPPE OG INTERVIEWS

Eksperterne fandt jeg ved at undersøge de danske bureauer, der primært 

arbejder med emballagedesign til FMCG. Heraf var der 5 bureauer som gjorde 

sig særligt bemærkede; Everland, Bessermachen, Wunsch/Pearlfischer, Repu-

blica og Fireball. Det var essentielt at eksperterne både havde kendskab til 

emballagedesign, deres kunder, samt egen virksomhed. Derfor var det ikke 

fyldestgørende kun at få fat i de grafiske designere, men derimod de kreative 

direktører og lignende. Jeg kontaktede derfor;

Pernille Dueholm, Design Lead, Bessermachen

Mikael Tonning, Design Director, Everland

Thomas Kjær, Founder & Creative Director, Wunsch

Frederik Ibfelt, Creative Lead, Republica

Rasmus Simony, CEO, Fireball

– hvoraf alle var interesserede i at deltage i et interview. Hvert interview, som 

blev optaget og senere transskriberet, var af ca. 1 times varighed, hvor eks-

perterne blev bedt om at svare på spørgsmål indenfor området, samt at forhol-

de sig til produktkategorien ”marmelade/smørepålæg” på www.nemlig.com og 

www.coop.dk, som er de to største danske online supermarkeder. Produktka-

tegorien valgte jeg pga. højt kendskab fra forbrugere, formmæssig lighed, der 

betyder, at designet af etiketter er centralt, samt en produktkategori der ikke 

giver negative associationer, som f.eks. kød kan være for veganere. Min spør-

geramme indeholdte 11 spørgsmål, som jeg igennem interviewet kom ind på, 

afhængigt af hvor samtalen drejede hen. Der var således et semistruktureret 

interview, da jeg følte, at det var mere gavnligt med en faglig samtale omkring 

emnet. Ligeledes blev interviewsituationen mere naturlig for alle parter. 

Spørgsmål:

1. Er jeres kunder bevidste om at deres produkter også skal sælge på nettet når 

de briefer jer på en opgave? 

2. I hvor høj grad tænker I selv på at produktet også skal sælge på nettet, når I er 

i gang med designprocessen? (1-5 rating)

3. Tror du at det har nogen betydning for FMCG (dagligvarer) emballage, at va-

rerne i højere grad bliver købt på nettet i dag? 

4. Er det vigtigt ift. designet at produkterne også skal sælge på nettet?

5. Hvilke udfordringer kan der være ved at produkter også skal sælge på nettet?

6. Hvordan tror du at man skaber shelf impact på en webshop?

7. Hvilken betydning tror du disse designparametre har ift. online salg – kontra 

butikkerne? (Form. Farve. Illustrationer/fotos. Tekst. Kontrast, hierarki, prægnans)
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8. Skal man tænke på at ændre formaterne/designs, så mere information kan 

ses på forsiden af produktet?

9. Burde man overveje et design til butik og et andet til online? Eller eksempelvis 

kun at vise etiketten og ikke hele produktet, eller begge dele?

10. Har du eksempler på produkter hvor du synes, at dilemmaet er løst godt? 

11. Kender du til lignende undersøgelser inden for området?

Eksperterne var meget interesserede i emnet, havde mange gode indsigter og 

anbefalinger, og undrede sig generelt over, at deres kunder ikke var bevidste 

om, hvor dårligt deres produkter performede på de digitale platforme. Kun en 

enkelt af eksperterne, Mikael Tonning, kendte til problemstillingen allerede, 

så det var ikke blot bureauernes kunder der manglede viden, det var også 

bureauerne selv.

Forud for interviewrækken havde jeg besøgt nemlig.com og talt med adm. 

direktør, Stefan Plange, om deres platform, muligheder og udfordringer. Dette 

for at få klarlagt om de allerede var opmærksomme på den problemstilling, 

jeg antog var til stede, og hvorvidt de var villige til at ændre noget. Ifølge 

Stefans eget udsagn gjorde de ikke andet end at gøre det fysiske supermarked 

digitalt, og arbejdede dermed heller ikke optimalt med de forskellige kon-

tekster, og muligheder der er. Dog var det noget de netop havde oprettet en 

særlig innovationsafdeling til, med formålet; at optimere den online købsop-

levelse fordi de var klar over, at der lå en masse uudnyttet potentiale heri. Det 

vil være interessant at præsentere mine findings for denne innovationsafde-

ling, og få deres feedback, hvilket jeg gør, så snart anbefalingerne er testet af. 

4.5 EMPIRISK ANALYSE

Formålet med projektet var at belyse problematikken i det paradigmeskift, der 

er opstået mellem fysiske og digitale indkøb af dagligvarer. Desuden ville jeg 

udvikle nogle anbefalinger til de grafiske designere, der arbejder med embal-

lage, som også skal performe på nettet. Som tidligere nævnt, havde jeg pga. 

manglende eksisterende materiale og viden indenfor området, ingen årsag til 

at igangsætte kvantitative undersøgelser, men derimod et behov for at for-

tolke og analysere mine kvalitative undersøgelser. Til analysen anvendte jeg 

et ”display”. For at fremstille de mange svar fra eksperterne på en overskuelig 

måde, kunne jeg ved hjælp af displayskemaer præcisere og forenkle de ho-

vedpointer, der var essentielle for undersøgelsen. Jeg kom frem til 4 centrale 

områder, der skulle besvares: 
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1. Producenternes bevidsthed ift. design af deres produkter til nethandel (orange)

2. Bureauernes bevidsthed ift. design af producenternes produkter til nethandel (gul)

3. Produkternes nuværende performance i nethandel kontekst (grøn)

4. Øget shelf impact på produkter i nethandel kontekst (pink)

Resultater

I de 5 interviews fandt jeg udtalelser, anbefalinger og beskrivelser til hver af 

disse områder, og markerede dem hver især med en farve. I 4 displays, en for 

hvert område, blev citater indsat og omsat til enkle og klare pointer27. Dis-

se blev herefter omformuleret til 3 overordnede anbefalinger, som grafiske 

designere med fordel kan anvende i forbindelse med design af emballage til 

online salg, særligt FMCG. Anbefalingerne ses her:

1. UNIK ONLINE VARIANT

Unik, forenklet, forstørret, tydelig

• Der skal designes en lille unik variant af emballagen udelukkende til online brug.

• Det oprindelige design skal forenkles og justeres så det optisk fremstår tydeligt.

• Tekster og illustrationer m.m. skal forstørres ift. det oprindelige design.

• Sprog og hierarkiet skal tydeliggøres og forenkles.

• Farvekontraster skal i nogle tilfælde øges.

• Afsender skal fremstå tydeligt

2. FREMHÆVET USP

USP, følelsesappel, stemning, autenticitet

• Produktets USP’er (optimalt ml. 1-3, maks. 5) skal fremhæves for at adskille sig.

• Følelsesappel ift. produktet skal dyrkes og tydeliggøres.

• Stemning eller autenticitet skal udtrykkes klar og tydeligt.

3. PACKSHOT-REGLER

Form, indkig, vinkling, lyssætning

• Produktets form er vigtig, derfor skal hele produktet kunne ses.

• Indkig til produkt er særlig vigtig hvis muligt.

• Vinkling af produktet giver en fornemmelse af dybde og sanselighed.

• Skygge, lys og refleks giver dybde.

• Undgå 3D-rendering.

• Webbutikkerne skal have ensrettede regelsæt for optimal vinkling af produkter.

27. Displayanalyse. Bilag 8 
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4.6 FORSKNINGSPROJEKT GS1

Under interviewet med Mikael Tonning fra Everland, som var den eneste af 

eksperterne, hvis viden omkring emnet var stor, blev jeg gjort opmærksom 

på GS1. Det er en international virksomhed der udvikler standarder til man-

ge forskellige brancher. Det er blandt andet GS1 som udviklede stregkoden 

tilbage i 1970’erne. De udgav i 2018 en guide som de kalder ”Mobile Ready 

Hero Images”28. Guiden beskriver hvordan man skal optimere præsentationen 

af produktbilleder til små skærme. Altså noget som er direkte relevant for 

mit projekt. Hos Everland arbejder de allerede med guiden, og er begyndt at 

optimere online produktbilleder for et par enkelte kunder indtil videre. For at 

klarlægge om GS1 havde lavet en guide, der præcist overlappede mit projekt, 

gennemgik jeg dokumentet, og fandt ud af, at den hovedsageligt omhandler 

brug af små skærme, mobiltelefoner f.eks., og ikke online salg overordnet set. 

Guiden viste, hvordan man med fordel kunne forenkle produkternes design, 

således at de stod tydeligere frem på små skærme. Der var arbejdet med 4 

grundprincipper: The 4W’s: Who is the brand, What it is, Which variety it is and 

hoW much of it there is.

Jeg undrede mig over, at guiden var over et år gammel, men ikke dukkede op 

under min research, og at online supermarkeder, både nationale som interna-

tionale øjensynligt ikke har kendt til den. Guiden var godt forklaret, og gjorde 

brug af tydelige eksempler, men jeg syntes, at de overså en væsentlig faktor 

– nemlig følelsesappel, som er helt central indenfor fødevarer. Ifølge deres 

guide bliver produkterne rigtigt nok tydelige at genkende/læse, men produk-

terne får samtidigt et visuelt udtryk, som ligger tæt op ad discountprodukters 

æstetik. En æstetik hvor den primære USP er; ”her kan du spare penge”. Jeg 

mener ikke, at brands er interesserede i at vise deres produkter som en ”billig” 

udgave – på bekostning af bedre shelf impact – derfor skal produktets USP og/

eller ESP tydeliggøres, hvilket er en central del af mine anbefalinger. 

4.7 INTERN VIDENDELING 

Jeg havde behov for, at afprøve de anbefalinger jeg var kommet frem til i 

praksis. Derfor inddrog jeg projektet i forløbet Rumligt grafisk design i ef-

teråret 2019. Jeg tilrettelagde undervisningen med en tilføjelse af projektet 

til mit oplæg om emballagedesign på første dag af forløbet. Her beskrev jeg 

problemstilling, formål, proces samt anbefalinger for de 12 studerende på 

forløbet. Afslutningsvis stillede jeg spørgsmål til projektet for at få en føling 

med, hvordan de anså problemstillingen samt anbefalingerne. De studerende 

havde naturligt nok ikke selv tænkt over problemstillingen, ganske som de 

28. https://www.gs1.org/standards/Mobile-Ready-Hero-Image/1-0
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fleste af eksperterne, men kunne tydeligt se problematikken, da de fik syn for 

sagen. De var positivt indstillede ift. projektet, samt villige til at udarbejde 

løsninger, i form af emballageprototyper, som kunne fungere som eksempler, 

der understøttede anbefalingerne. Projektet blev altså en central del af de 2 

overordnede opgaver på forløbet. Jeg kunne ud fra løsningerne vurdere, hvor-

vidt anbefalingerne var ideelle at arbejde med, eller om de skulle omformule-

res. De studerende arbejdede produktivt med anbefalingerne, og løsningerne 

virkede efter hensigten, og viste en tydelig forskel og betydelig forbedring på 

onlineversionen i forhold til butiksversionen af produktet. Ved endt forløb var 

der produceret i alt 24 løsninger, udarbejdet ved hjælp af anbefalingerne, her 

ses en af dem:

Jeg bad afslutningsvis de studerende om at udfylde et anonymt online spør-

geskema på i alt 6 spørgsmål omhandlende anbefalingerne, for at få deres 

vurderinger af projektet og arbejde med anbefalingerne. Svarene viste, at 

anbefalingerne var relevante og anvendelige. Dog havde de svært ved at arbej-

de med "Fremhævet USP", så denne måtte jeg tydeliggøre yderligere, særligt 

igennem visuelle eksempler. Ændringerne samt de studerendes eksempler blev 

tilføjet, så anbefalingerne, i prototypeform29, kunne præsenteres for eksterne 

interessenter – i første omgang Brobygrafiska. 

4.8 EKSTERN VIDENDELING

Brobygrafiska Utbildning i Sunne30 er en svensk uddannelsesinstitution med 

bl.a. en 2-årig uddannelse i emballagedesign. Uddannelsen følger emballage-

branchen tæt, samarbejder med store spillere som f.eks. IKEA, Orkla og ICA, og 

fokuserer på at være helt opdaterede på tendenser inden for branchen, samt 

at være meget agile ift. at ændre på semesterforløbene, hvis der dukker ny 

29. Online Packaging Design – Recommendations for FMCG. Bilag 9 
30. https://brobygrafiska.se 

       Danmarks Medie- & Journalisthøjskole                                ONLINE PACKAGING DESIGN – Recommendations for FMCG

1.�UNIQUE�ONLINE�VARIANT
Unique, simplified, enlarged, clear 

• A small scale unique variant of the packaging must be designed exclusively for online use.
• The original design must be simplified and adjusted to make it optically clear.
• Texts and illustrations etc. must be enlarged in relation to the original design.
• Language and hierarchy must be clarified and simplified.
• In some cases, color contrasts need to be increased.
• Sender must appear clear and legible.

Design: Mikala Egebjerg Nielsen, DMJX

Store version Online version

Mikala Egebjerg Nielsen Mikala Egebjerg Nielsen

Mikala Egebjerg Nielsen

Eksempel på butiksversion og online version, designet ud fra anbefalingerne. 
Design: Mikala Egebjerg Nielsen, studerende på Grafisk Design, DMJX.
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viden op. De har ligeledes høje krav til sig selv, hvoraf min. 80% af de dimitte-

rende skal have et arbejde indenfor branchen, ellers lukker uddannelsen. Med 

2 års uddannelse, specifikt inden for emballagedesign, samt det tætte samar-

bejde med branchen, antog jeg, at der var tale om trænede eksperter inden-

for feltet, og jeg havde derfor behov for at få deres vinkel på projektet, samt 

forhøre mig om de allerede arbejdede med optimering af emballagedesign 

til online salg i Sverige. I Sverige såvel som i UK har man en stolt tradition for 

veldesignet emballage, og emballagebranchen er langt større end i DK, derfor 

var det oplagt at tale med Broby, fordi de givetvis havde langt større indsigter 

end herhjemme. 

I min indledende research, på eksempelvis www.ica.se, kunne jeg se at opti-

mering af online emballage heller ikke var noget, der blev arbejdet med på de 

svenske online supermarkeder, så det lignede det gængse billede fra DK og 

internationalt set.

Jeg sendte en mail til Brobygrafiska, og kom i kontakt med Marketing- og prak-

tikansvarlig Evelina Nilsson, som meget gerne ville stille op til et interview, 

hvor hun ligeledes inviterede den uddannelsesansvarlige for grafiske design, 

Sara Larsson, samt deres underviser i emballagekonstruktion, Mats Olsson.

Interviewet varede 1 time, og foregik via videochat på engelsk, hvor jeg sad i 

København, og de var samlet i et mødelokale på uddannelsen I Sunne. Indled-

ningsvis præsenterede jeg mig selv og projektet. Mit formål med interviewet 

var at få deres holdning til anbefalingerne, men inden var det vigtigt at vide, 

om de allerede arbejdede med, eller havde kendskab til optimering af online 

emballage. Det stod klart, at de heller ikke havde noget decideret kendskab, 

men at de, ligesom de danske eksperter, undrede sig over, at de aldrig havde 

hørt deres samarbejdspartnere, eksempelvis ICA, tale om det, da det ud fra 

deres synspunkt, var meget relevant. Interessen for projektet var stor, og de 

udtalte, at det var betydningsfuldt for faget og branchen, i og med online salg 

er stigende. Jeg præsenterede herefter prototype-anbefalingerne, som var 

eksemplificeret med de studerendes løsninger, og de skabte positiv genklang 

ift. det, vi netop havde talt om. De mente, at anbefalingerne både var anvende-

lige og relevante, og de var meget interesserede i at modtage og tale mere om 

emnet, som jeg får det præciseret og afprøvet ved hjælp af eye-track analyser. 

Lektor ved CBS, Jesper Clement, som har arbejdet indgående med 

eye-track-analyser, er allerede interesseret i at teste anbefalingerne i et sam-

arbejde med mig, så dette påtænkes som næste skridt. Herved vil jeg kunne 

be- eller afkræfte, om der er yderligere belæg for mine påstande.
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Globalt set stiger den samlede e-handel hvert år, hvilket betyder at embal-

lagedesign som et statisk objekt, bliver udfordret i højere og højere grad. 

Derfor er det helt afgørende at kigge ud i verden med et projekt som dette. En 

optimal tilgang vil være at teste og dele projektet med flere globale interes-

senter, men ud fra et økonomisk samt praktisk perspektiv, er det ikke muligt. 

Realistisk set er Brobygrafiske optimale at videndele med pga. deres høje 

ekspertise inden for emballageproduktion og design. Både for projektet og 

for DMJX vil det derfor være gavnligt, at få afprøvet projektet på studerende 

med et fagligt højere niveau end de studerende på DMJX, og jeg påtænker 

derfor at tilbyde projektet som en del af et undervisningsforløb på Brobygrafi-

ska, hvor de studerende skal løse en opgave baseret på anbefalingerne. Det er 

vigtigt, at projektet passer ind i et af deres eksisterende undervisningsforløb, 

således at det virker meningsfuldt for de studerende ift. deres progression i ud-

dannelsen. Det vil derfor være passende under et forløb, der omhandler design 

til FMCG. 

Som tidligere nævnt, vil jeg desuden udgive en artikel, som skal publiceres 

i DK og internationalt. Jeg forventer at publicere artiklen i det danske bran-

chemagasin Grakom, der behandler emner som kommunikation og medier, 

det tyske Page, et internationalt magasin der omhandler design, udvikling og 

branding, samt det engelske Eye, med fokus på grafisk design. Magasinerne er 

oplagte til et projekt som dette, og fornuftige kanaler til at sprede budskabet.

4.9 EVALUERING

Da området som mit projekt kredser omkring, var relativt nyt for dem, jeg har 

talt med, og at der ligeledes har været begrænset materiale herom, kræver 

projektet flere dybdegående tests og analyser, inden jeg kan udtale mig om, 

hvorvidt det har nok substans. Dog mener jeg, at der er flere instanser der kan 

få fordel i, at tænke i optimering af købsoplevelsen og bedre performance 

for fødevareprodukter i online kontekst. Derfor er projektet meget relevant 

at få gennemført, dels for DMJX som vidensinstitution, for designbranchen 

samt for fødevareproducenterne. Et seminar i DMJX-regi for branchen kunne 

være en oplagt mulighed for at dele viden, holdninger samt erfaringer. Jeg 

tror på, at DMJX vil styrke sin position på markedet med projekter som dette 

og lignende, der tager fat i praksisorienterede problemstillinger og forsøger 

at løse dem – til gavn for de studerende samt erhvervet. Derudover fortsætter 

jeg naturligvis med at inddrage projektet i min undervisning.
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5.0 EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 

DMJX har en efter- og videreuddannelsesafdeling, EoV, med akademiuddan-

nelser, diplomuddannelser og kurser. Alle uddannelser og kurser ligger inden-

for det journalistiske, kommunikative, digitale eller grafiske, og er udviklet af 

specialister, som enten underviser fast på DMJX, eller arbejder i branchen. 

5.1 BESKRIVELSE AF FORLØBET 

Til denne anmodning har jeg valgt at fokusere på diplomuddannelsen  

Fagjournalist. Fagjournalistuddannelsen, på 60 ECTS, er sammensat af en 

række moduler/kurser, samt et afgangsprojekt som afslutter uddannelsen. Ud-

dannelsen udbydes på deltid over 2 år, og skal være gennemført inden for 6 år31. 

Uddannelsens formål er således beskrevet i fagbeskrivelsen32: 

Formålet med diplomuddannelsen i fagjournalistik er at give de studerende 

kendskab til og forståelse for journalistikkens rolle og produktionsbetingelser og 

redskaber til at udnytte og omstille deres tidligere erhvervede faglige indsigt og 

arbejdsmetode til den journalistiske arbejds- og fremstillingsform. Herigennem 

søges opnået, at de studerende får de metodiske og praktiske forudsætninger 

for at kunne løse journalistiske opgaver inden for især det fagområde, som den 

studerende allerede har uddannet sig i og arbejdet med.

Jeg har undervist i faget magasindesign på uddannelsens modul 2, Sprog og 

magasin, årgang 17/19. Desuden har jeg vejledt i magasindesign på modul 2, 

Forprojekt, årgang 16/18. Mine dage på var således fordelt:

ÅRGANG 17/19 AKTIVITET INDHOLD

22.01.18 Forberedelse Lynda tutorials

29.01.18   kl. 9:00-12:15 Undervisning Oplæg om magasindesign 
Intro til Adobe InDesign

22.02.18   kl. 10:00-20:00 Produktionsdag Vejledning på magasinlayout

23.02.18   kl. 9:00-20:00 Produktionsdag Vejledning på magasinlayout

ÅRGANG 16/18 AKTIVITET INDHOLD

26.02.18   Gruppemøde Vejledning på idé

04.03.18   kl. 10:00-19:00 Produktionsdag Vejledning på magasinlayout

05.03.18   kl .14:00-19:00 Produktionsdag Vejledning på magasinlayout

13.03.18   Feedback Vurdering af løsning

31. https://www.dmjx.dk/kurser-og-videreuddannelse/diplomuddannelser/fagjournalist 
32. Fagbeskrivelse, Fagjournalist(s 3-4). Bilag 10 
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Jeg har ikke tidligere undervist på EoV på DMJX, men da magasindesign er et af 

mine fagområder på grunduddannelsen, var det oplagt at være en del af forlø-

bet. Desuden var det en fordel for mig at anvende min undervisning her ift. den-

ne anmodning. Jeg har, såvel som på grunduddannelsen, anvendt Hiim og Hippes 

relationsmodel til at beskrive forløbet, min undervisning samt refleksioner. 

5.2 LÆRINGSFORUDSÆTNINGER

De studerendes læringsforudsætninger er betydningsfulde, ift. hvordan jeg 

tilrettelægger min undervisning og vejledning. Fagjournalistuddannelsen 

bygger på, at de studerende, som kommer fra forskellige erhverv, kan tillægge 

sig yderligere viden og nye kompetencer, som de kan bruge i deres nuværen-

de arbejde. De studerende har således ikke nødvendigvis stiftet bekendtskab 

med de forskellige fagområder på uddannelsen, og ligger derfor fagligt på 

meget forskellige niveauer. Som udgangspunkt skal de studerende have en 

journalistisk grunduddannelse eller anden relevant videregående uddannelse, 

samt minimum 2 års erhvervserfaring indenfor journalistik eller kommunika-

tion. Der kan søges om dispensation, hvis adgangskravende ikke opfyldes. På 

årgang 16/18 var 25 personer tilmeldt uddannelsen, og på årgang 17/19 var 

28 tilmeldt. Hele uddannelsen koster ca. kr. 100.000, hvor nogle får uddannel-

sen betalt af virksomhed/ansættelsessted, enkelte bliver betalt via Jobcenter, 

men de fleste betaler af egen lomme.

De studerendes uddannelsesmæssige og erhvervsmæssige erfaring med 

journalistik og kommunikation, samt højere gennemsnitsalder, gør dem ander-

ledes at undervise end de studerende på grunduddannelsen. De har således 

god erfaring med forståelse for sprog, og hvordan man kommunikerer, men de 

fleste af de studerende har aldrig beskæftiget sig med design og visualisering, 

som de studerende på Grafisk Design har. Jeg havde på forhånd intet kendskab 

til deres faglighed, så jeg antog, at de flestes forståelse for, og evner til, at 

kunne praktisere magasindesign, afhang helt af min undervisning. Aldersgen-

nemsnittet på de to hold var henholdsvis 41 og 46 år, hvilket i nogen grad har 

betydning for indlæring særligt ift. programundervisning, som på dette kursus 

omhandler Adobe InDesign33. Voksne tager for det meste en uddannelse som 

noget sekundært i deres liv, ved siden af arbejde og familie, hvor de unge ofte 

har uddannelsen som det primære i deres liv, og dette har betydning for kon-

centrationen hvis indholdet ikke opleves som relevant34. Derfor var det vigtigt 

for mig at gøre undervisningen både nem at forstå samt relevant. Generelt var 

de studerendes erfaringer med magasindesign og InDesign lavt, hvilket jeg 

tog hensyn til i mit materiale og gennemgang. 

33. https://www.adobe.com/dk/products/indesign.html
34. http://20skridt.dk/hvordan-underviser-man-voksne/
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De studerendes aktive deltagelse var essentiel i de 2 sammenhængende pro-

duktionsdage, hvor jeg fungerede som vejleder og primær sparringspartner. 

Her blev der lagt op til en selvstyret læreproces, der som udgangspunkt kun 

var mulig, når de studerende oplevede transfer mellem den grundlæggende 

viden samt kompetencer fra undervisningsdagen. Det var tydeligt, at de stu-

derende der virkede engagerede i undervisningen, også var dem, der skabte 

bedst samspil mellem undervisningen og praksis, arbejdede mere selvstæn-

digt, og havde færre problemer med opsætningen af deres magasiner. Jeg op-

levede, at der var et stort behov for hjælp og sparring, hos de studerende der 

havde været knapt så engagerede, og derfor ikke kunne transformere under-

visningen til praksis. Dette betød, at jeg brugte mere tid på at yde assistance i 

InDesign, end jeg tidligere har oplevet i lignende undervisningssituationer, og 

dermed mindre tid på at guide til det optimale magasindesign. 

Under vejledningen havde jeg en god dialog med de studerende, jeg spurgte 

ind til den varierede interesse for magasindesign, og forstod ud fra de stude-

rendes egne udsagn, at det afhang af, om de fremadrettet kom til at arbejde 

med det eller ej. Her var det tydeligt at de studerende, jeg oplevede som en-

gagerede, skulle arbejde med det, og de mindre engagerede mente ikke, at de 

skulle arbejde med magasindesign overhovedet. Dog kræves modulet bestået, 

så alle skulle have opnået forståelse og færdigheder rent fagligt. 

Da der allerede eksisterede en fagbeskrivelse for uddannelsen, havde jeg ikke 

indflydelse på modulets opbygning, eller mulighed for at ændre på forløbet. 

I praksis arbejdede de studerende i grupper af 4-6 personer, hvilket betød, at 

de studerende der ikke havde den store interesse for faget, nemmere slap for 

at arbejde i dybden med opgaven, men stadig kunne bestå eksamen, da den 

var gruppebaseret. Dette kunne jeg fornemme var en fordel for enkelte af de 

studerende, hvilket jeg mener ikke er en optimal tilgang, da det skabte en ulige 

energi i undervisnings- og vejledningssituationerne, som jeg iagttog, blev et ir-

ritationsmoment for de engagerede studerende. Derfor mener jeg, at det kunne 

det have været en fordel, at de studerende arbejdede individuelt med magasin-

design forud for opgaveløsningen, således at deres forudsætninger for at løse 

opgaven blev ens for alle, og enkelte ikke ender med at løfte opgaven for andre. 

5.3 RAMMEFAKTORER

De fysiske rammer kendte jeg ikke på forhånd, da undervisningen foregik på 

Campus Vest i Aarhus, og min daglige gang er på Campus Øst i København. Det 

var derfor først muligt for mig at se undervisningslokalet på dagen for under-

visningen. Lokalet hvori programundervisningen skulle foregå, var opstillet 



Danmarks Medie- & Journalisthøjskole                   Lektoranmodning | Ulla Risager | 2020

36

med computere til hver studerende og en tilkobling til projektor forrest i 

lokalet til mit brug. Dette mindede om lignende lokaleforhold på grunduddan-

nelsen, og jeg var derfor ikke nødt til at ændre på opstillingen. Computerne 

var også installeret med de programmer, vi skulle anvende, og derfor gav det 

heller ikke anledning til problemer. Jeg undersøger altid et lokale inden min 

undervisning begynder, for at sikre mig at forholdene er optimale, hvilket jeg 

ikke havde mulighed for her, så det var positivt at min dialog med de ansvar-

lige for uddannelsen, samt medarbejdere på Campus Vest, sørgede for, at 

tingene var i orden. 

Undervisningsrammerne var fastlagte i forhold til fagbeskrivelsen, og de 

pågældende dage jeg var til stede. Da jeg selv fungerer som en rammefaktor, 

indledte jeg, på første undervisningsdag, med at præsentere jeg mig selv, og 

fortalte om min baggrund for at være til stede, således at de studerende fik en 

tiltro til mine kompetencer ift. at løfte opgaven. Herunder beskrev jeg ligele-

des målene for undervisningen.

Da de studerende arbejdede i grupper, og de fleste ikke havde mulighed for 

at arbejde med opgaven hjemme, med mindre de selv betalte for InDesign 

licenserne, var det centralt, at de kom i mål i undervisningstiden, hvilket gene-

relt er svært for de fleste nybegyndere. Selv om jeg ville foretrække, at de fik 

programmerne på deres private computere, kunne jeg ikke rammesætte dette, 

og jeg fik da også bekræftet, at langt de fleste ikke havde anskaffet program-

met, ikke engang den gratis 30 dages trial version. Af samme årsag blev det en 

større assistanceopgave for mit vedkommende på vejledningsdagene, som jeg 

mener kunne være undgået, havde InDesign været tilgængeligt for de stude-

rende i perioden inden magasinproduktionen.

Der var planlagt anden studierelevant undervisning om eftermiddagen efter 

min undervisning i InDesign. Dette anser jeg som en ulempe, da fokus på 

det nye stof således blev afbrudt med mere information om et nyt område. 

Særligt de der havde svært ved programmet, antager jeg, glemte det meste af 

denne årsag.

5.4 MÅL

I fagbeskrivelsen er målene for Fagjournalistuddannelsens modul 2 ”Sprog og 

magasin” således beskrevet. Jeg har fjernet de mål, der har med den resteren-

de undervisning på modul 2 at gøre, f.eks. de journalistiske mål, så det udeluk-

kende har at gøre med min undervisning.
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Viden

Den studerende skal kende:

- Magasingenren og magasinjournalistikkens særlige kendetegn

- Magasinets typiske virkemidler

- Grundlæggende principper for grafisk præsentation – herunder visuelle virkemidler

Færdigheder

Den studerende skal kunne:

- samarbejde med andre 

- udarbejde et tema til et magasin fra ide til færdigt produkt

Kompetencer

Den studerende kan:

- bruge de arbejdsmetoder, fortælle- og præsentationsformer, der knytter sig til 

at producere et tema til et magasin

Desuden er det et mål, at de studerende løste opgaverne i grupper. Målene er 

som på grunduddannelsen også styrende for undervisningens form og indhold. 

5.5 INDHOLD

Indholdet på forløbet omfatter jf. fagbeskrivelsen:

Forløbet skal skærpe de studerendes sproglige bevidsthed og give dem færdig-

heder i at skrive præcist, forståeligt og vedkommende. De studerende arbejder 

med sproglig analyse som led i den journalistiske arbejdsproces. De skal kunne 

analysere sprog og fortælleteknik i trykte medier med henblik på at udvikle deres 

sproglige og formidlingsmæssige færdigheder inden for reportage og erfarings-

interview. De introduceres til magasingenren og magasinjournalistikkens særli-

ge kendetegn og gennemfører en temaproduktion til et magasin fra redaktionel 

idefase til færdigt produkt. Principper for redaktionel organisation, ideudvikling 

og redigering bliver introduceret og afprøvet.

Min del af forløbets indhold omhandler magasinet og produktion af det. 

Tidligere har der været andre undervisere tilknyttet magasindelen på uddan-

nelsen. Jeg havde ingen tidligere erfaring med uddannelsen, og talte derfor 

med de uddannelsesansvarlige, Annette Fruergaard Grandt og Anette Brogård 

Krarup, om erfaringer fra tidligere forløb og planlagde indholdet ud fra det.

Indhold Argang 17/19:

Lynda tutorials. Indledningsvis fik de studerende adgang til Lynda.com, et 

internationalt online tutorial site, hvor man lærer at anvende en bred vifte af 
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computerprogrammer. Her skulle de, som forberedelse til undervisningen, se 

en længere tutorial om InDesign. InDesign er et internationalt layoutprogram 

udviklet af Adobe, der bruges til opsætning af grafik verden over. Da program-

met er omfattende, og jeg kun havde 3 timers undervisning til rådighed, var 

det vigtigt, at de studerende forberedte sig for at opnå en forståelse for pro-

grammet. Som tidligere nævnt, var jeg dog ikke klar over, at de fleste studeren-

de ikke havde adgang til InDesign, og heller ikke havde downloadet den gratis 

30 dages trial version. Dette erfarede jeg på første undervisningsdag, hvor jeg 

spurgte om de havde forberedt sig på Lynda, hvilket kun 5 ud af 28 havde. 

Dialog. For at få kendskab til de studerende og deres kompetencer, indledte 

jeg med en præsentation af mig selv, og efterfølgende en dialog om hvad de 

forventede, og hvad de havde af fagrelevant erfaring. Jeg var allerede oriente-

ret om, at de fleste ikke havde kompetencer inden for magasindesign, men jeg 

anser det for betydningsfuldt at få dialogen med de studerende også.

Oplæg om magasiner. For at give de studerende indsigt i hvad et magasin er, og 

hvordan magasiner fungerer, havde jeg et oplæg om magasinhistorie, internato-

nale tendenser, termer og opbygning som varede ca. en time på undervisnings-

dagen. Det er centralt at de studerende får et dybere kendskab til magasinets 

formål og virkemidler i form af grafik, billeder, layout og visuel kommunikation, 

inden de selv tager stilling til, hvordan deres magasin skal udformes.  

Programundervisning. Undervisningen i Adobe InDesign foregik ved, at jeg 

introducerede de studerende for programmet, hvorefter jeg havde forberedt 

en tutorial, hvor alle de features som var nødvendige for at lave et magasin, 

blev gennemgået. Jeg gennemgik hvert step på storskærm, imens de stude-

rende gentog dem ved deres computer. Afslutningsvis havde de hver især 

designet et magasincover samt to magasinopslag.

Vejledning på projekt. På de 2 vejledningsdage var formålet, at de studerende 

skulle lave det magasin, som de, i deres grupper, tidligere på forløbet havde 

forberedt. Forudsætningerne var at alt tekst, samt billeder lå klar, så de ude-

lukkende skulle koncentrere sig om design og layout i InDesign. Jeg fungerede 

derfor som assistance og vejleder når grupperne havde behov for feedback 

på design, samt hjælp til InDesign. Desuden var der en studemedhjælper til 

stede, som også kunne yde assistance. Som indledning bad jeg de studerende 

om at lave skitser af hele magasinet, så de fik styr på flow, indhold og place-

ring af billeder. At have styr på dette letter arbejdet, og giver alle en følelse af 

at være på samme spor. Det var 2 intensive dage, hvor der var mange spørgsmål 
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samt usikkerhed på deres egne valg, og uheldigvis en del IT-problemer på 

skolen, der ikke kunne være forudset, men afslutningsvis kom alle i mål. 

Indhold Årgang 16/18: 

Gruppemøde samt procesvejledning. Jeg havde en enkelt gruppe, som valgte 

at arbejde med magasindesign til deres forprojekt. Dette mødes formål var, 

at lytte til gruppens idé og koncept til magasinet, samt at give feedback på 

dette, og få klarlagt den videre proces inden magasinet skulle designes. 

Vejledning på projekt. Formålet med de 2 vejledningsdage var at få designet 

magasinet efter ide, koncept, tekst og billeder var på plads. Dette fungerede 

på samme måde som på årgang 17/19, og her fungerede jeg igen som vejleder 

og ydede assistance i InDesign samt designdelen. 

Feedback. Afslutningsvis gav jeg feedback via Screencast Omatic, en videofe-

edback, på det færdige magasin. Denne feedback fik gruppen efter de havde

bestået eksamen. Formålet var at give en faglig kompetent vurdering af deres 

magasin, som ikke var en del af eksamen.

Da indholdet allerede var planlagt, og det var første gang jeg underviste på 

disse forløb, havde jeg ingen forudsætninger for at ændre på indhold samt 

progression. Ligeledes føler jeg heller ikke at, mit læringssyn omkring varians 

i undervisningen blev udnyttet fuldt ud. Med de dage jeg havde til rådighed, 

føler jeg dog heller ikke, at jeg kunne udvide indholdet væsentligt uden at gå 

på kompromis med den ønskede indlæring. Dog er jeg sikker på, at havde min 

oprindelige plan, om at de studerende skulle forberede sig på InDesign inden 

programundervisningen fungeret, havde der ikke været så stor usikkerhed på 

og, for nogle, modvilje overfor InDesign-indholdet. Det skal naturligvis siges, 

at alle grupper nåede i mål med løsninger, der fungerede ift. den tid de havde 

til eksekvering og den undervisning, de havde modtaget. Jeg mener, at forlø-

bet var nogenlunde fornuftigt planlagt med indhold, der virkede styrkende 

for målet og læreprocessen.

5.6 LÆREPROCESSEN

Jeg havde frie hænder til at tilrettelægge mine dage på forløbet, dog inden 

for fagbeskrivelsens rammer. På undervisningsdagen var processen udeluk-

kende styret af mig, hvorefter de studerende arbejdede løsningsorienteret 

med den problemorienterede case på vejledningsdagene, hvor jeg vejledte og 

gav feedback. På vejledningsdagene havde de studerende fuldstændig med-

bestemmelse, og deres aktive deltagelse var krævet for at opnå et færdigt og 
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gennemarbejdet produkt. Kvaliteten af deres research og forarbejde gav dem 

mulighed for at opnå gode resultater, og var udelukkende deres eget ansvar. 

Jeg opfangede deres niveau gennem vejledningen, og opfordrede til ændrin-

ger og genovervejelser, hvis de ikke var på sporet, eller hvis deres løsning var 

problematisk. Igen er den demokratiske proces synliggjort. Igennem under-

visningen samt arbejde med casen, bliver de studerende rustet til at løse 

opgaven. Dog har den sparsomme tid stor betydning for, hvor godt rustede de 

faktisk er rent erhvervskompetencemæssigt. Her ville det være optimalt at 

arbejde grundigt med det lærte materiale gentagende gange for at opnå brug-

bare kompetencer, altså er ansvaret for deres dybere færdigheder deres egen. 

Det er helt centralt at transfer mellem teori, her programundervisning, og 

praksis opnås. Optimalt set, mener jeg, sker dette bedst hvis der ikke går for 

længe imellem de to læringsrum. I dette forløb må man tale om fjern transfer, 

da der næsten gik en måned inden de studerende kunne anvende det lærte 

i praksis35. Hvorvidt de endelige magasiner havde været bedre, og hvorvidt 

de studerende huskede programundervisningen bedre, var der gået kortere 

tid, kan jeg kun gisne om, men min umiddelbare holdning er, at der ville have 

været stor forskel.

5.7 EVALUERING

De studerendes evaluering

Forløbet blev evalueret via det online evalueringssystem Opinio, på samme 

måde som på grunduddannelsen, hvor der skal rates fra 1-5 på forskellige 

områder. Jeg evaluerede ikke mundtligt, da omstændighederne ikke var til det 

på sidste produktionsdag. Dels var der meget stress, og de studerende gik på 

forskellige tidspunkter uden at være samlet til sidst, så jeg kunne ikke opnå en 

optimal dialog. Jeg modtog efterfølgende positiv feedback fra de uddannelse-

sansvarlige, der havde talt med de studerende, som generelt var godt tilfredse 

med min undervisning. Evalueringen så således ud:

EVALUERING - FAGJOURNALIST - MODUL 2

Årgang 16/18 17/19

Svarprocent 41% 70%

Tilrettelæggelse (1-5) 3,6 4,2

Afvikling (1-5) - 4,2

Målet nået (1-5) - 4,0

35. Fra teori til praksis, Vibe Aarkrog. Munksgård Danmark, 2010, s 111
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I den skriftlige evaluering på forløbet 17/19 var der flere kommentarer, der 

handlede om, at den afsatte tid til InDesign var for kort, samt at forberedelse 

på Lynda ikke var nødvendig, når de studerende ikke havde adgang til InDe-

sign derhjemme. Ligeledes var der også positive kommentare til undervisnin-

gen og flere skrev, at de havde fået et godt udbytte og interesse for layout. 

Flere havde derudover generelle kommentarer omkring manglende tid til 

privatliv samt undervisning, samt problemer med forskellige ambitionsni-

veauer i grupperne – noget jeg antog under forløbet, og har reflekteret over i 

tidligere afsnit. 

Evalueringerne af 16/18 forløbet er noget mere kritisk ift. undervisningen, 

men da jeg ikke havde decideret undervisning, men vejledning, på forløbet, 

kan jeg ikke udtale mig om indholdet. Jeg noterer mig dog, at InDesign forlø-

bet fik hård kritik fra enkelte studerende, så jeg antager, uden at vide præcist 

hvorfor, at min undervisning på 17/19 forløbet fungerede bedre, evalueringer-

ne taget i betragtning.

Egen evaluering

Hvis man som studerende skal lave en opgave, der forudsætter, at man har 

kompetencer til det, er det også helt centralt, at der lægges op til, at disse 

kompetencer kan opnås. Dette mener jeg ikke, blev opnået på et optimalt 

niveau. Med den afsatte tid, mener jeg dog ikke, at strukturen kunne være 

anderledes end den var, men tiden er også det primære problem, som jeg ser 

det. 3 timers undervisning i InDesign, som er et kompliceret program, er sim-

pelthen for lidt, når kravene er, at man skal kunne arbejde selvstændigt med 

det. Samtidigt glippede den indledende forberedelse på Lynda for langt de 

fleste, fordi de ikke fik adgang til programmet derhjemme. Jeg havde en klar 

forventning om, at de studerende i det mindste downloadede den gratis trial 

version af InDesign, så de kom forberedte til undervisningen, men dette var 

kun tilfældet for 5 af de studerende. 

Jeg kunne have udeladt oplægget omkring magasinhistorie og magasinde-

sign, for at frigive mere tid til InDesign undervisning. Så havde jeg i stedet 

haft mulighed for, at give de studerende en mindre selvstændig øvelse, hvor 

nær-transfer fra min undervisning kunne være skabt ved at afprøve i praksis. 

Derudover kunne jeg have startet produktionsdagene med et hurtigt oprids 

over de mest essentielle features i InDesign, hvilket jeg antager, ville have 

hjulpet på hukommelsen og motivationen, efter knap en månede uden InDe-

sign i bevidstheden. 
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Skulle jeg undervise på forløbet igen, ville jeg i samråd med de uddannelses-

ansvarlige argumentere for, at de studerende fik mindst en hel dags undervis-

ning i InDesign, samt selvstændige øvelser samme dag. Dermed ville de have 

tid til at afprøve programmet, og samtidig have mulighed for at få assistance, 

hvilket ville højne kompetenceniveauet væsentligt og styrke de studerendes 

self-efficacy. Ligeledes skulle de 2 produktionsdage ligge tættere på under-

visningen, maks. 1 uge efter, så transfer lettere blev opnået. 

Til sammenligning underviste jeg i InDesign to hele dage, da jeg underviste 

på KEA, og her blev et lignende kompetenceniveau krævet af de studerende, 

såvel som det selvstændige arbejde med afleveringsopgaven foregik umid-

delbart efter undervisningen. De studerende på KEA var ligeledes uøvede i 

programmet, om end yngre, men deres løsninger lå på et langt højere niveau 

– hvilket jeg antager, i høj grad har noget med den afsatte tid til programun-

dervisningen at gøre. 

6.0 AFRUNDING

De to beskrevne forløb på grunduddannelsen og EoV har, for mig, været me-

get forskelligartede. Dels ligger der en væsentlig forskel i at undervise unge 

og voksne, som beskrevet tidligere, men der ligger også en kæmpe forskel i, 

at tilrettelægge et forløb egenrådigt, i forhold til at være en del af noget der 

allerede er tilrettelagt. Jeg er overbevist om, at det er langt mere kompliceret 

at lykkes med sin undervisning, hvis man ikke selv har mulighed for at ram-

mesætte eksempelvis tid, som jeg oplevede var en kritisk faktor i min EoV 

undervisning – men det er en ny snak, og dette er en afrunding.

Jeg har haft mange gode og interessante indsigter, og en del kritisk stilling-

tagen i mit arbejde med denne lektoranmodning. Noget som jeg bevidst, og 

sikkert også ubevidst, tager med mig i mit fremtidige arbejde som den gode 

underviser, jeg stræber efter at være.  
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7.0 SUPPLERENDE OPLYSNINGER  

INTERNATIONAL FORSKNING OG UDVIKLINGSTENDENSER 

International forskning og udviklingstendenser inddrager jeg i undervisnin-

gen fordi, det har stor betydning for udviklingen af fagområderne. Som under-

viser er jeg forpligtet til at holde mig orienteret om, hvorhen fagene rykker sig, 

således at de studerende, er kvalificerede når de kommer ud i erhvervslivet. Jeg 

får min viden fra litteratur, nyhedsbreve, desk research og fagfolk i branchen.

På grunduddannelsens forløb, Rumligt grafisk design, inddrager jeg internatio-

nal forskning og udviklingstendenser ift. bæredygtighed og forbrugeradfærd. 

Bæredygtighed er centralt i undervisningen, fordi emballagebranchen inve-

sterer milliarder på forskning i genanvendelse og innovative materialer, pga 

den globale miljøbelastning fra emballage – særligt plastik. Forskning indenfor 

nedbrydeligt bioplast, der beskrives i en rapport fra Faculty of Chemical Engi-

neering, Malaysia1, er et af de alternativer, branchen har ventet på. "The paper 

bottle community" er en anden ny tendens, hvor flasker lavet af papir, kommer 

til at erstatte de traditionelle plastflasker og dåser, bla. hos Carlsberg2. De 

internationale tendenser peger derudover på cirkulær tankegang, hvor gen-

brug af emballageaffald3, er i fokus. Dette beskrives bla. i bogen, "The Future of 

Packaging: From Linear to Circular", skrevet af Tom Szaky, grundlæggeren af 

det amerikanske firma TerraCycle, der genanvender plastikaffald til ny emballa-

ge. Gæsteunderviser, Jesper Clement, der forsker internationalt i emballage og 

forbrugeradfærd på CBS, inddrager jeg i undervisningen pga hans ekspertviden. 

Jespers oplæg omhandler perception og adfærdsmønstre, som er væsentlige 

faktorer ift. at skabe den rigtige shelf impact på produkter i supermarkeder. Hans 

forskning er baseret på internationale kilder, og han har bla. udgivet "Frame- 

work for understanding misleading information in daily shopping, Qualitative 

Market Research: An International Journal4" som er obligatorisk litteratur. 

På kursus- og videreuddannelsen i forløbet Sprog og magasin, inddrager jeg 

internationale forskning baseret på teorier om hierarkier, perception og

gestalter, der er helt centrale for udformning af godt magasindesign. Disse 

gestaltteorier5 stammer fra 30’ernes internationale forskning i perceptions- 

og kognitionspsykologien samt sanseapparatet, og er stadig de essentielle 

grundsten i grafisk design. 

1. https://www.researchgate.net/publication/336610404
2. https://www.forbes.com/sites/elizabethrushe/2019/10/24/coco-cola-absolut-and-loreal-join- 
   carlsberg-in-paper-bottle-community/#48eb129c4861
3. The Future of Packaging: From Linear to Circular, Tom Szaky, Berrett-Koehler Publishers, 2019
4. https://www.researchgate.net/publication/263265984
5. https://webspace.ship.edu/cgboer/gestalt.html

6. april 2020



Danmarks Medie- & Journalisthøjskole                   Lektoranmodning | Ulla Risager | 2020

44

LÆRINGSSYN

Jf. mit læringssyns om læringsvarians har ovenstående forskning og tenden-

ser betydning for de 3 dimensioner – her beskrevet ift. Rumligt grafisk design:

  

I persondimensionen bliver det internationale aspekt inddraget i de studeren-

des refleksioner over egne holdninger til den globale emballagemiljøbelast-

ning. Jeg drager paralleller til lokal kontekst – f.eks. affaldssortering; hvor 

plastik i de fleste danske husholdninger, er det primære affaldsprodukt, hvil-

ket de studerende kan forholde sig til i et praksisnært perspektiv. Forskningen 

i forbrugeradfærd sætter jeg ligeledes i forhold til deres egne forbrugsva-

ner, igen for at få det store billede ned i noget praksisnært. Mine didaktiske 

overvejelser herom er, at det internationale er lettere at forholde sig til, når 

det gøres konkret og relaterbart. Rent praktisk gøres dette ved, at jeg skaber 

fælles dialog med de studerende under de underviserdrevne oplæg. 

I indholddimensionen vurderer jeg de studerendes løsninger bla. ud fra det 

internationale perspektiv. Forløbet er en blanding af assimilativ læring, hvor 

der bliver bygget ovenpå det eksisterende vidensgrundlag i grafisk design, 

og akkommodativ læring, hvor særligt det forskningsbaserede, og de udvik-

lingsbaserede tendenser, kræver en eksperimenterende tilgang. Viden opnås 

gennem mine og gæsteundervisernes oplæg, samt litteraturhenvisninger fra 

fagbeskrivelsen, hvilket indeholder de centrale vidensområder, der er nød-

vendige indenfor faget. De studerende skal i deres løsninger forholde sig til 

udviklingstendenserne indenfor innovative materialer – eller genanvendel-

sesmuligheder, og præsentere hvorfor og hvordan deres produkt lever op til 

en etisk forsvarlig tendens. Ligeledes skal de reflektere over, hvordan deres 

design forholder sig til forskning omkring forbrugeradfærd, hvor de igennem 

deres løsning har taget højde for, hvordan deres produkt rammer forbrugernes 

behov. I løsningerne skaber jeg overblik over, om den nye viden er anvendt 

refleksivt og/eller i praksis. Da teoretisk forskning kan virke abstrakt for nogle 

studerende, afsætter jeg tid til individuel dialog herom inden aflevering, for at 

skabe ligheder mellem forskning og anvendelse.  

Den internationale forskning og udviklingstendenser, ift. socialdimensionen, 

knytter sig til den fælles nytte, de studerende forventes at skabe. Når frem-

tidens emballagedesignere skal uddannes, er det essentielt, at jeg er med til 

at danne de studerende i en etisk forsvarlig retning, bla. med et bæredygtigt 

mindset, og engagement i egen læring. Ude i erhvervet, hvad enten det er i DK 

eller andre steder i verden, vil de studerende få indflydelse på den virksom-

hed, de bliver en del af, og dermed også virksomhedens kunder, hvilket i prin-

cippet kan skabe en positiv effekt på det slutprodukt, de er med til at skabe. 
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