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Køb af computer og udstyr til studiet; 2022 start 
  
Du skal selv sørge for at medbringe computer og obligatorisk tilbehør og software.  
  
Det er utrolig vigtigt, at du har det rigtige udstyr, så du kan få det bedste ud af 
undervisningen og optimere din egen præsentation. Ud over dette, træner det dig i brug af 
de produkter, som du vil bruge på bureauerne i din praktik og senere på arbejdsmarkedet. 
Meget af undervisningen og opgaver forudsætter at du har en meget kraftig computer, så 
den kan håndtere store, professionelle filer.  
  
Obligatorisk: Udover den computer der kan ”klare mosten” skal du have:  

• Den nyeste version af Adobe Creative Cloud og minimum Photoshop, InDesign og 
Illustrator og Adobe Fonts samt XD, After Effects, og Premiere.  

• De fleste undervisere kører programmerne på engelsk -så det er en fordel at du også 
gør det. 

• Mus og tegneplade  
• Studerende på uddannelsen anbefaler også stærkt at man anskaffer en laptop-stand. 

   
Vi har med tidligere og nuværende studerendes erfaringer og med input fra undervisere, lavet en 
oversigt til dig med forslag til computer, som du finder under ”Information om computer og 
udstyr”.  

 Lige meget hvilken computer bruger, er det obligatorisk at du har mus og tegneplade.  
Du bør også prioritere en stor skærm. Du kommer til at bruge mange timer foran din 
computer! 
 
Mac v. 
Windows:  
  

  

  Mac  Windows  
Fordele  Den foretrukne computer ude i 

”branchen” og undervisere 
underviser derfor oftest ud fra 
dette. Det kan også være en fordel 
hvis du skal samarbejde med mac-
brugere f.eks. i praktikken.  

Der er nogle kreative programmer  
der på nuværende tidspunkt kun 
fåes til mac. Men verden ændrer 
sig. 

Gode rabat og  
afbetalingsmuligheder via 
https://www.apple.com/dk-
edu/shop  

Mulighed for AppleCare  
Protection Plan til Mac (ekspert 
hjælp, reparations-service) 
 

Flere kræfter til billigere penge  

Ulemper  
  
  
  
  
  
  

De nyeste MacBook Pro’s er dyre 
og de lidt ældre macs har kun 
USB-C porte, hvilket vil sige, at du 
skal tilkøbe 'dongles' for at bruge   
HDMI, USB (har ingen af de nye), 
SD-kort læser osv.  
  
En mac computer er generelt 
dyrere end en Windows 
computer. Deres nye chips 

Mac er det fortrukne valg ude i 
”branchen” og undervisere underviser 
derfor oftest ud fra dette.  

Nogle programmer fås (endnu?) ikke til  
Windows..  



begynder dog at ændre den 
balance. 
  

 
  
Ved køb af mac computer:  
 
Køber man en ny MacBook Pro med M1-, M1 Pro-, M1 Max- eller M2-chip er man 
dækket ind uanset øvrige specifikationer på MacBooken. Derudover sikre man sig på 
længere sigt fordi den type chips er Apples egne og vil derfor være understøttet med 
garanti de næste mange år. De nye MacBook Pro’s er også dækket grundigt af folk på 
youtube, så en anbefaling kan være at kigge lidt derinde og lytte til deres råd. Vær 
dog opmærksom på hvornår videoen er fra. Der sker meget i øjeblikket med Apples 
macs. 
 
Eksempler på en MacBook Pro kunne være: 
 
16" MacBook Pro med de følgene specifikationer/krav som minimum   
 

• Apple M1 Pro med 10-core CPU, 16-core GPU og 16-core Neural Engine 

• 16 GB samlet hukommelse 

• SSD-lager på 512 GB 

• 16" Liquid Retina XDR-skærm 

• Tre Thunderbolt 4-porte, HDMI-port, SDXC-kortplads, MagSafe 3-port 

• Baggrundsbelyst Magic Keyboard med Touch ID – dansk 

 
 
14" MacBook Pro med de følgene specifikationer/krav som minimum   
 

• Apple M1 Pro med 8-core CPU, 14-core GPU og 16-core Neural Engine 

• 16 GB samlet hukommelse 

• SSD-lager på 512 GB 

• 14" Liquid Retina XDR-skærm 

• Tre Thunderbolt 4-porte, HDMI-port, SDXC-kortplads, MagSafe 3-port 

• Baggrundsbelyst Magic Keyboard med Touch ID – dansk 

 

13" MacBook Pro med de følgende specifikationer/krav som minimum   
 

• Apple M2-chip med 8-core CPU, 10-core GPU og 16-core Neural Engine 

• 8 GB samlet hukommelse 

• SSD-lager på 521 GB 

• 13" Retina-skærm med True Tone 

• To Thunderbolt-/USB 4-porte 

• Touch Bar og Touch ID 

• Baggrundsbelyst Magic Keyboard – dansk 

• Force Touch-pegefelt 



 

 

13" MacBook Pro med de følgende specifikationer/krav som minimum   
 

• Apple M1-chip med 8-core CPU, 8-core GPU og 16-core Neural Engine 

• 8 GB samlet hukommelse 

• SSD-lager på 521 GB 

• 13" Retina-skærm med True Tone 

• To Thunderbolt-/USB 4-porte 

• Touch Bar og Touch ID 

• Baggrundsbelyst Magic Keyboard – dansk 

• Force Touch-pegefelt 

 

En fjerde mulighed er Apples MacBook Air som lige har fået den opgradering. Her skal man være 
opmærksom på at den skal have M2-chip. En specifikation kunne så sådan ud: 

 

13,6" MacBook Air med de følgende specifikationer/krav som minimum   
 

• Apple M2-chip med 8-core CPU, 8-core GPU og 16-core Neural Engine 

• 8 GB samlet hukommelse 

• SSD-lager på 512 GB 

• 13,6" Liquid Retina-skærm med True Tone 

• 1080p FaceTime HD-kamera 

• MagSafe 3-port til opladning 

• To Thunderbolt-/USB 4-porte 

• Baggrundsbelyst Magic Keyboard med Touch ID – dansk 

 

Man kan godt købe en ældre MacBook uden deres egne M-chips. Her er hvad uddannelsen har 
anbefalet inden Apple kom med deres M-chips for 2-3 år siden: 

 

16" MacBook Pro med de følgende specifikationer/krav som minimum   
 

• 2,6 GHz 6-core Intel Core i7-processor 

• 16” Retina-skærm med True Tone   

• Touch Bar og Touch ID  

• AMD Radeon Pro 5300M med 4 GB Eller bedre 

• 16 GB indbygget 2666 MHz DDR4-hukommelse 

• SSD-lager på 512 GB  



• Fire Thunderbolt 3-porte  

• Baggrundsbelyst tastatur – dansk  

 
 
Vi anbefaler at du også tilkøber:  
 

• Eksternt Harddrive Minimum 500 GB  
• AppleCare Protection Plan til Mac  
• USB-C til USB-mellemstik  
• USB-C Digital AV Multiport-mellemstik  
• USB-C til Lightning-kabel  
• Evt en hub-adapter -f.eks  https://www.dustin.dk/product/5011094878/prokord-type-c-pro-dock-

4k-85w-usb-c-thunderbolt-3portreplikator  
https://www.dustin.dk/product/5011063710/hyper-hyperdrive-pro-for-macbook-pro-usb-c-dockingstation  

  

Obligatorisk 
  

• Mus & tegneplade  
• Du skal sørge for at have den nyeste versioner af Adobe Creative Cloud og minimum 

Photoshop, InDesign og Illustrator og Adobe Fonts samt XD, After Effects, og 
Premiere.  

• Du kan købe dette med studie-rabat via f.eks. 
https://www.adobe.com/dk/creativecloud    

• De fleste undervisere kører programmerne på engelsk -så det er en fordel at du også 
gør det. 

• Når du starter her, vil vi hjælpe dig med at tilslutte din computer til vores systemer 
(inkl print), og du får som studerende også Office 365 kvit og frit fra os.  

  
  
  
Ved køb af Windows computer:  
 
Køber man en ny Windows Computer er der generelt flere ting man skal have styr 
på, end ved MacBook. På trods af dette, kan Windows være et billigt alternativ til 
essentielt det samme resultat. En smart idé, kunne være at købe computeren direkte 
fra fabrikanten, da de ofte kan tilbyde bedre garanti end tredjepartssælgere. 
 
 
Eksempler på en Windows computer kunne være: 
 
15,6" Dell Inspiron 16 (evt. 2-i-1) med de følgene specifikationer/krav som minimum   
 

• 12. Generations Intel Core i7-12700H 

• 16 GB samlet hukommelse 

• SSD-lager på 512 GB 

• 16" 3K skærm (3072x1920) 

• Lightning USB-C port, HDMI-kompatibel & 2-3 USB porte 

• Baggrundsoplyst tastatur – flere nordiske sprog  

• Har sit eget dedikerede grafikkort (GeForce) 

• (For ekstra, kan man tilføje 2-i-1 funktion, som er touch på skærmen. Dette kan være et 
alternativ til, men ikke en erstatning af tegneplade.) 

 
 
15,6" Lenovo IdeaPad Gaming 3 med de følgene specifikationer/krav som minimum   
 



• 11. Generations Intel Core i5 

• 16 GB samlet hukommelse 

• SSD-lager på 512 GB 

• 15,6" skærm 

• HDMI-kompatibel & 3 USB porte 

• Baggrundsoplyst slidstærkt tastatur – flere nordiske sprog  

• Har sit eget dedikerede grafikkort (GeForce) 

 

15,6" Lenovo Legion 5 med de følgende specifikationer/krav som minimum   
 

• AMD Ryzen 5 5600H 

• 16 GB samlet hukommelse 

• SSD-lager på 512 GB 

• 15,6" skærm 

• 3-5 USB Porte & HDMI-kompatibel 

• 4-zone RGB LED tastatur m bagbelysning – flere nordiske sprog  

• Har sit eget dedikerede grafikkort (GeForce) 

 

14" Asus ZenBook 14X OLED med de følgende specifikationer/krav som minimum   
 

• 11. Generations Intel Core i7-1165G7 

• 16 GB samlet hukommelse 

• SSD-lager på 512 GB 

• 15,6" skærm 

• Lightning USB-C port, HDMI-kompatibel & 2 USB porte 

• Baggrundsoplyst tastatur 

• Har Intel Iris Xe – designet til designere 

• Touchskærm 

 
Generelt kan Windows computere blæse/larme mere. De har ofte ikke så god kompatibilitet med 
uddannelsens udstyr / specielle programmer. Til gengæld er Windows mere pålidelige når det 
kommer til brug af RAM. Windows er ofte mere effektiv i dets brug af RAM og dermed effektiviteten 
af computeren. 
 
  
Generelle minimumskrav til computer:  

• 16GB RAM  
• Nye i5 til i7 processorer kan normalt klare alt du skal bruge dem til. Fx. i7 9700 

(Undgå højere end i7, da de er svære at nedkøle) 
• Dedikeret grafikkort  
• SSD M.2  
• Minimum 15” skærm (Meget sjældent 14”) 



• Eksternt Harddrev Minimum 500 GB  
(ekstra) 

• Bærbar Køler el. stillads – Grafikkort samt nye Cores kan hurtigt bringe temperatur op 
 
  

Obligatorisk: 
  

• Mus & tegneplade  
• Du skal sørge for at have den nyeste versioner af Adobe Creative Cloud og minimum 

Photoshop, InDesign og Illustrator og Adobe Fonts samt XD, After Effects, og 
Premiere.  

• Du kan købe dette med studie-rabat via f.eks. 
https://www.adobe.com/dk/creativecloud     

• De fleste undervisere kører programmerne på engelsk -så det er en fordel at du også 
gør det. 

• Når du starter her, vil vi hjælpe dig med at tilslutte din computer til vores systemer 
(inkl print), og du får som studerende også Office 365 kvit og frit fra os.  

   
 
 
HUSK:  

• Lige meget hvilken computer bruger, er det obligatorisk at du har mus og 
tegneplade.  

• Studerende på uddannelsen anbefaler også stærkt at man anskaffer en 
laptop-stand. 

• Du bør også prioritere en stor skærm. Du kommer til at bruge mange timer 
foran din computer!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Grafisk Kommunikation // Skolen for Visuel Kommunikation // UCSYD er uafhængige af de forskellige brands/mærker 
og sælgere nævnt i dette skriv.  
De ovenstående anbefalinger og vurderinger er udelukkende baseret på især de studerendes egne oplevelser med 
forskellige produkter, samt underviseres erfaringer i undervisningen og ekspertise som både undervisere og fag-
faglige professionelle.   
Dette skal ses som en uafhængig vejledning og hjælp.  
Uddannelsen/UCSYD kan ikke holdes ansvarlig for de valg du som studerende tager mht. køb af computer og udstyr.  
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