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Grafisk design
Opgavebeskrivelse
Omhandlede at lave et design forslag til HTX Sundhed’s 
hjemmeside. Jeg har taget udgangspunkt i forsiden.

Målet med hjemmesiden er at Biologi A på HTX, skal udgive 
artikler der omhandler de emner, de har arbejdet med, som 
en øvelse i at formidle viden til andre. Tidligere har de udgivet 
en bog, men nu vil de gerne være lidt moderne og lave en 
hjemmeside.

Ansvar for opgaveløsning
Jeg har været alene om at udføre opgaven.

Krav
Jeg har mere eller mindre haft frie tøjler til opgaven. Deres 
eneste krav var at nogle af emnerne skulle vises på forsiden.

Gerne enkelt og minimalistisk design.

Programvalg
Photoshop
Der er hele mit forslag udarbejdet.
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Inspiration
Jeg har valgt at tage inspiration fra HTX egen hjemmeside, da 
det er den samme afsender. 

Udkast
Det er mit første udkast/skitse. Jeg havde en ret klar idé om 
hvor jeg gerne ville hen. Menubar i toppen, 6 emner fremvist på 
forsiden og en footer i bunden.

TIFF
Typografi
der har jeg valgt at bruge Futura Demi, det er en let tilgængelig font til 
web brug. Det er meget minimalistisk og letlæselig.

Futura Demi
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z æ ø å
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

illustration
Der har jeg brugt stock fotos, der vil passe til emnerne. Jeg har også 
bruget et logo jeg har lavet, der forstiller et træ i Golden Ratio, for at 
skabe noget dynamik. 

Farver 
Jeg brugt Sort, Hvid, Mørke Blå og Grå. For at skabe samhørighed med 
HTX’s side. 

Sort
R:0 G:0 B:0

Hvid
R:255 G:255 B:255

Mørke Blå
R:25 G:249 B:58

Mørke Blå
R:67 G:66 B:66
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Form
Det er en meget enkel opbygning, hvor det det hele er ligelig 
fordelt, der dog bliver brudt af logoet nede i venstre hjørne.

Det er et overskueligt og let tilgængeligt design.

Resultat
Procesbeskrivelse
Jeg har selv udarbejdet det hele. Jeg har ikke haft nogen kunde 
kontakt undervejs, da forslaget ikke er blevet præsenteret for 
kunden endnu.

Kvalitetskontrol
Jeg er selv tilfreds med resultatet, selvom web design ikke er min 
stærke side. Jeg tog udfordringen op og jeg synes selv jeg har 
tilgodeset alle kundens ønsker.


