
I forbindelse med fremstilling af dette site, vil der være fokus på 
din læring i:

• At komme ud og researche dit emne i form af en ekskursion.
• Fotografering og/eller fi lmoptagelse.
• Digital billedbehandling, -manipulation og -komposition.
• Fremstilling af produktionsplan med wireframe, layout og   
 tidsplan. 
• Planlægning af fi l- og mappestruktur.
• Kodning af hjemmeside.

Urban exploration, ofte forkortet til Urbex, er et fænomen, der 
handler om at udforske menneskeskabte bygninger og strukturer, 
som ofte henligger forladte eller u-udforsket af andre.
Det unikke fotoskud, dokumentationen af de rå og forladte byg-
ninger og tidens forfald, er ofte formålet i sig selv med Urbex. 
Som sådan er der derfor ofte tale om ulovlig indtrængen på for-
ladte områder og bygninger, selvom det ikke altid er tilfældet. 
Det er oplevelsen og de gode billeder der er i fokus, og fi losofi en 
lyder: ”Take nothing but picture, leave nothing but foorprint”
Det rige fotomateriale og den særlige ”Art-nouveau” æstetik der 
ofte omgiver Urban exploration, er oplagt materiale til en hjemme-
side, hvor det netop er billederne der er i fokus.

• Der skal være en rød tråd i præsentationen af Urbex, f.eks. via et 
sammenhængende farvetema, navigation eller noget tredie som 
du selv fi nder på. 

• Sitet henvender sig til udøvere og interesserede i Urbex.

• Urbex er meget afhængig af billed- og fi lmdokumentation. 
Hjemmesiden skal derfor fremstilles med vægt på det visuelle! 
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ARBEJDSGANG

Det følgende er KUN ET EKSEMPEL på hvorledes du kan angribe 
denne opgave. Du kan ikke gå ud fra den omfatter alle punkter du 
skal igennem, men skal udelukkende betragtes som en hjælp, hvis 
du sidder og føler dig helt ”blank”.

1.  Læs materialet grundigt igennem, spørg evt. din lærer om det 
du ikke forstår.

2.  Beslut dig for hvordan du vil opdele websitet. Lav evt. sitemap 
og skitser.

3.  Beslut dig for hvilket af det udleverede grafi k du vil benytte.
4.  Se lignende sites på internettet, se om der er ideer/punkter du 

kan blive inspireret af.
5.  Beslut hvilken stemning og ”signaler” du vil have sitet skal 

 gengive (HUSK DIN MÅLGRUPPE!).
6.  Vælg farver der tjener til at formidle ovenstående (brug f.eks. 

color.adobe.com).
7.  Lav råskitser over de forskellige typer sider.
8.  Beslut dig for hvilke teknologier du vil bruge (CSS(3), HTML(5), 

PS, etc.).
9.  Udfærdig din kravspecifi kation.
10.  Udfærdig din tidsplan m.v.
11.  Lav dit layout i photoshop (1 samlet fi l), husk navngivning af 

de enkelte lag/mapper.
12.  Opskær din grafi k og optimer den til webbrug.
13.  Opbyg alle dine sider i HTML(5) (husk kommentarer).
14.  Producer dit layout ved hjælp af CSS(3).
15.  Test sitet grundigt og ret eventuelle fejl. 
16.  Sørg for at validere alt kode (HTML(5) og CSS(3)).
17.  Lav dokumentationen og disposition for hvordan du vil 

 frem lægge dit site.
18. Afl ever til tiden!

HJÆLPEMIDLER Du må bruge alle de hjælpemidler du har brug for. 
Du må dog ikke hente templates. 
Du skal selv kode dit site.
Du må gerne hente f.eks. et javascript-galleri og tilpasse det.

GOD FORNØJELSE!

UrbexUrbex



TEKSTER

FOTO OG FILM

Teksterne ligger som rå tekstfi ler - og giver fi ngerpeg om mulige 
menu /side opdelinger, men du må selv vælge sitets struktur, samt 
menustrukturen, og om det er relevant med undermenuer.

Alt det udleverede tekstmateriale skal anvendes.

RAMMER & KRAV

Inden du afl everer/præsenterer dit projekt: 

• Test dit site, så du er sikker på at alt virker! Det er DIT ansvar.

• Skriv en lille disposition med nøgleord, så du kan ”pitche” dit 
projekt til kunden.

DIT ”PITCH”

DESIGNFASEN

PRODUKTIONS-

FASEN

I designfasen planlægger du hele forløbet og laver dit layout i pho-
toshop. Du må gerne lave et moodboard (men det er ikke et krav).

Du skal lave en Produktionsplan, som skal indeholde:

• En kravspecifi kation, med beskrivelse af bl.a. browsertyper, 
skærmopløsning, teknologier.

• Et fsitemap, evt. med udtræk fra din psd-fi l
• Tidsplan for både designfasen og produktions fasen. Afsæt god 

tid til de opgaver du er mest usikker på. Afsæt god tid til at 
teste, fejlrette og afl evere.

• Layout-overvejelser, farvevalg, skriftvalg, målgruppe, naviga-
tion.

Du kan producere dit layout i photoshop eller illustrator. Her kan 
du med fordel beholde alle sider i den samme fi l. Brug lag/grup-
per/mapper.

Din Produktionsplan og dit layput bør godkendes af din kunde 
(underviser) INDEN du fortsætter til produktionsfasen.

I produktionsfasen omsætter du dit layout til en teknisk løsning.

Produktionsfasen kan dokumenteres med:
• En kort beskrivelse af kode strukturen. Hvordan opdeler du f.eks. 

fi ler og mapper i dit site, og hvorfor.

• En kort evaluering af produktionsfasen. Hvad gik som forventet, 
hvad gjorde ikke - og hvorfor.

Afl evering: Følg din underviser anvisninger.

• Sitet skal fremstå som en helstøbt, ensartet løsning, med en 
 gennemgående måde at navigere rundt på.

• Sitets design og farvevalg skal ramme og fastholde målgruppen.

• Sitet skal være brugervenligt og kunne benyttes på fl ere medier. 
Du bestemmer selv hvilke medier og du skal tage højde for dette 
i dit designforslag.

• Sitet skal være logisk opbygget og vise at du har forstået brugen 
af CSS(3) i forbindelse med HTML(5).

• Sitet skal benytte al den vedlagte tekst, og så mange af de ved-
lagte foto´s som du fi nder nødvendigt, dog mindst ét pr. side.

• Det færdige site skal ligne layoutet.

• Sitet skal have mindst et gennemgående menusystem.

• Sitet skal have en gennemgående footer.

• Sitet skal indeholde mindst ét af dine egne fotografi er, og hvis du 
har optaget fi lm, mindst én af disse fi lm (Youtube embed er ok).

• Alle billeder skal optimeres til web. Du skal aktivt overveje om du 
bruger gif, jpg eller png.

• Sitet skal indeholde et billedgalleri. Det kan være i form af et sli-
deshow system du fi nder på  nettet, et lightbox-galleri, eller hvis 
du har tid og overskud, et du selv har kodet.

• Du skal dokumentere både designfasen og produktionsfasen.

Du må gerne selv fi nde fl ere billeder og fi lm, hvis du har brug for 
det. Husk at efterbehandle og komprimere disse fi ler, som I har 
lært det.

Husk ophavsret!

Projektet kan opdeles i 3 etaper:

1. Ekskursionfasen hvor du selv går på Urban Exploration, tager bil-
leder og optager fi lm.

1.  Designfasen hvor du beskriver sitets opbygning, kravspecifi ka-
tion, skitserer og laver lay-out i Photoshop. 

2.  Produktionsfasen hvor du udskærer og optimerer grafi kken samt 
koder, programmerer og afprøver siderne.

FORLØBET

EKSKURSIONSFASENI ekskursionsfasen skal du selv gå på Urban Exploration.
Ekskursionsforslag: Indtast linket herunder, der redrirecter dig til et 
kortoversigt over kendte Urbex steder:
http://www.urbanexploration.dk/


