
 

Jobtitelkort / Persona 

 

Facilitatorvejledning til underviser: 

Jobtitelkort/personaer er udviklet for at implementerer en form for rollespil samt give de studerende 

indblik i følgende: 

● Job og brancheforståelse 

● Opbygning og brugen af personaer som led i Design Thinking 

 

Alt efter branche udvikles personaer. 

● Disse personaer skal være relevante så de studerende kan bruge dem til at forholde sig til 

ansvarsområder samt i diskussioner på en professional maner.  

● Alle diskussioner eller vejledning med underviser tages fra et persona perspektiv. 

● Målet er at den studerende kan forholde sig professionelt til opgaven og er ud over personlig 

holdning. 

 

Instruktion til Studerende: 

Du vil få 6 jobtitelkort/ personaer tildelt: 

Diskuter i din gruppe jobansvar, mindset, evner og personlighed mv.  relevante for hver rolle. 

• Målet med jobtitelkort / personaer er at opnå en faglig og professional relevant diskussion når 

der skal foretages gruppe beslutninger. 

• Alle i gruppen vælger et jobtitelkort eller forholder sig til et tildelt kort fra din underviser. 

• Påtag dig den relevante jobtitel, læs beskrivelsen og træf beslutninger ud fra baggrund 

magtposition samt faglig viden. 

• Dette skal være udgangspunkt for alle beslutningsprocesser begrunde dine valg og argumenter 

for godt design og tidsstyring osv. 

 

Hver jobtitel har en "supermagt" f.eks. 

1. CEO - supermagt:  Kan beslutte, hvornår de skal flytte tilbage i designprocessen (iteration) 

2. CFO/ Resource Manager- supermagt: ansvarlig for at træffe økonomiske beslutninger 

3. Markedsforsker – supermagt: Må gerne stille relevante spørgsmål. 

4. Designer, Smykker/Grafik:  supermagt: Kan træffe endelige designbeslutninger baseret på 

gyldige argumenter. 



 

5. Produktionschef: supermagt: Kan fastsætte frister, lave tidsplan og organisation. 

6. Salgschef: supermagt: Magt til at vælge salgsstrategi og prisstrategi. 

 

 

 

Jobtitelkort / Persona inkluderer følgende: 

1. Navn, Alder, køn 

2. Stilling  

3. Ansvarsområder 

4. Jobfunktioner 

5. Billede 

6. Mindsæt 

7. Potentiel konflikt med andre roller? 

8. Om: Baggrundshistorie 

a. Uddannelse 

b. Personlighed 

c. Værdier 

d. Motivation 

e. Interesse 

f. Andet 

 

 

Herunder eksempler på jobtitelkort/persona: 



 



 



 

 


