1. vurdering
1. Skaber infografikken overblik i forhold til indhold, hierarki, størrelsesforhold og placering af
elementer?
Det fungerer rigtig godt, at overskriften vægter så meget, så man med det samme ved, hvad der
er tale om. (I denne sammenhæng er det også rigtig godt at der vises hvilken sportsgren der er
tale om via skiløberne, hvis man ikke lige kender navnet).
Det er en god måde at bruge verdenskortet på, dog træder det måske lidt for meget i
baggrunden med den farve ift. personerne. Man kunne måske have valgt at lave kortet en lidt
mørkere nuance.
Placeringen af de forskellige elementer giver god mening og spiller godt sammen. Man bliver
ikke forvirret over hvor man skal starte og slutte eller hvad man er i færd med at kigge på.
Søjlediagrammet er fedt lavet med de der "bullets" og det havde ikke gjort noget, hvis det var lidt
større.
Point = 5 ud af 5
2. Understøtter graferne den historie som fortælles?
Ja, det gør de i den grad. Der er ingen tvivl om hvad der bliver fortalt.
Point = 5 ud af 5

3. Passer fonten til grafikkens tema og er fonten gemt korrekt?
Fonten virker ikke som om den er gemt korrekt. Når jeg åbner filen, skal jeg ind og finde fontene,
men det kan jeg ikke få lov til. Jeg kan ikke se hvilken font jeg har fået frem, men det med den
tunge font, virker som om stadig er tilfældet, og det fungere godt og passer til det meget "luftige"
tema.
Point = 4 ud af 5
4. Passer ikonerne ind til det valgte tema?
Flagene passer godt ind og er en god måde at vise de forskellige lande på uden tekst. Det er
også rigtig godt at der lige er en streg hen til landene så man kan se ca. hvor de enkelte lande
befinder sig.

Medaljerne fungerer rigtig godt, specielt under personerne. Det med at der er en sort rund ring
hvis de ikke har vundet noget. Til gengæld forvirre det lidt ift. de forskellige discipliner og hvad
'rækkefølgen' er. Det kunne være godt hvis der var en lidt mere tydelig sammenhæng ved at sige
"pursuit" er felt nr. 1. "mass start" er felt. nr. 2 osv..
De "bullets" der er på søjlediagrammet fungerer rigtig godt ift. både tema og emne.
Point = 4 ud af 5
5. Skaber baggrunden sammenhæng med artiklens tema?
Verdenskortet bliver til baggrunden, hvilket er rigtig godt, når nu det handler om
medaljefordelingen i Biatlon mellem landene. Så kan man hele tiden bare lige kigge op og se,
hvem der vandt hvor meget.
Point = 5 ud af 5

2. vurdering
1. Skaber infografikken overblik i forhold til indhold, hierarki, størrelsesforhold og placering af
elementer?
Alle de forskellige elementer du har med i din infografik, stemmer rigtig godt overens med
hinanden - det er virkelig et flot stykke arbejde du har lavet! Dit indhold fremstår klart og tydeligt
og man er ikke i tvivl om hvad der hører til hvad. Jeg synes det er et meget godt valg du har
taget om at fremhæve nogle ting frem for andre – det giver en god dybde i din infografik og man
bliver trukket med ind i din historie meget hurtigt. Det er et rigtig godt blikfang!
Point = 5
2. Understøtter graferne den historie som fortælles?
Det er en rigtig fin graf, og du har alligevel formået at gøre den pæn og få den til at passe ind,
synes jeg. Det ville have været endnu bedre hvis du havde fået flere forskellige grafer med (et
lagkagediagram, linjediagram etc.) for det er med til at give en anden vinkel på de forskellige
datasæt du har med. Men jeg synes stadig, at du formår at fortælle en historie og få det data
med, som man har behov for – men noget af det kunne godt have været vist på en anden måde
(i en graf).
Point = 4
3. Passer fonten til grafikkens tema og er fonten gemt korrekt?

Det er en rigtig god font du har valgt og du har helt ret i, at brødteksten sagtens kan klare den
font, netop fordi der er så lidt tekst.
Point = 5
4. Passer ikonerne ind til det valgte tema?
Dine ikoner er super fede og virkelig pæne – de er godt udført! Du har en rød tråd i forhold til
farver (både på dine ikoner og din tekst), det giver en god harmoni. Fedt at du har så mange
forskellige farver med, det skaber virkelig et fængende udtryk.
Point = 5
5. Skaber baggrunden sammenhæng med artiklens tema?
Jeg har ikke så meget at sige til din baggrund, for den passer super godt ind til resten af temaet
og farverne - det binder det hele godt sammen.
Point = 5

3. vurdering
Skaber infografikken overblik i forhold til indhold, hierarki, størrelsesforhold og placering af
elementer?
Der er klart overblik her, vi starter i toppen med titlen og tilsvarende grafik. Derefter har vi
deltagerne som er relevante. Til siden har vi hvor medaljerne er faldet. De bedste er nederst ved
siden af grafen i den fin form.
5/5

Understøtter graferne den historie som fortælles?
Det eneste jeg nok kan give en smule negativ kritik til. Mens jeg kan se din pointe i at sætte
medaljetallet op på et verdenskort, så kan det være svært at sætte dem op imod hinanden. At
bruge guldmedaljer som vurdering( i forhold til hvem der er highlightet) er okay, men det bliver
forvirrende med de sølv og bronze indblandet. Dette for det til at se ud som et samlet overblik og
ikke over toppen. Her kunne man så argumentere for hvorfor Norge ikke var highlightet, da de
har vundet flest samlede medaljer.
At den anden graf, så skifter fra samlet til mænd mod kvinder bliver også en smule forvirrende
når man kigger i længere tid. Her betyder hvilken type af medalje pludselig ikke noget længere,
så det strider lidt imod det første fordelte indtryk. Og når man nu har valgt at fordele dem på
lande burde landene nok være sorterede efter medaljerne. Enten det samlede antal som denne
graf bruger eller efter gul, sølv og bronze medaljer som du bruger tidligere.
3/5
Passer fonten til grafikkens teme og er fonten gemt korrekt?
Fonten passer godt ind og er gemt ordentlig, så alle kan se det ved åbning.
5/5

Passer ikonerne ind til det valgte tema?
Ikonerne passer perfekt ind her. Fra stickmændene med relevant gear(både ski og gevær), riflen
med gode detaljer til athleterne med udstyr på(ekstra flot) med tilsvarende point tavle med
medaljer under. Alt i alt virkelig flot.
5/5

Skaber baggrunden sammenhæng med artiklens tema?
En let lilla passer okay her. Men en lidt koldere farve havde nok passet bedre ind i vinterens
tema. Dernæst er den farvede tekst svær at læse på den lilla baggrund i den størrelse der er
valgt.
4/5

Samlet set er der få problemer, så for at opsummere:
Tekst til athlerne er valgt efter hvad de har vundet. Hvilket er fint, men svært læseligt på
baggrunden.
Graferne er modstridene i deres fremvisning. Udspredte medaljer mod samlede.
For at slutte positivt, så er det samlet set flot lavet, okay at forstå og har gode detaljer.

