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Lokal undervisningsplan for grundforløb 2 i 
fotografuddannelsen på NEXT Uddannelse København 
 
Del 1:  
 
1.1 Overordnet Pædagogisk didaktisk grundlag for udbud af erhvervsuddannelser på NEXT 

 

Det pædagogisk didaktiske grundlag for udbud af erhvervsuddannelser på NEXT, hviler på 

systematisk og strategisk anvendelse af LP-modellen (”Læringsmiljø og pædagogisk analyse”) i alle 

uddannelser og på alle niveauer i organisationen og rummer følgende hoved-målsætninger ( :   

  

● Udarbejdelsen af personlig uddannelsesplan for skolens elever sker i et samarbejde 

med eleven og tager afsæt i en vurdering af den enkeltes kompetencer 

  

● Skolens tilrettelæggelse af uddannelserne og anvendelse af LP-modellen søger 

vedvarende at sikre et læringstilbud, der differentieret matcher den enkeltes særlige 

forudsætninger og uddannelsesønske  

  

● Skolen kvalificerer elever til deltagelse på arbejdsmarkedet gennem 37 timers 

ugentlig læring 

  

● Undervisningen er overvejende praksisnær, problemorienteret og projektbaseret. 

Det betyder, at lærlingene på Next individuelt eller i projektgrupper arbejder 

selvstændigt med aktuel og virksomhedsnær opgaveløsning 

  

● Tilrettelæggelsen af læringsaktiviteterne på Next hviler på ligeværdighed, 

medindflydelse og aktiv inddragelse 

  

● Skolen evaluerer generelt, vedvarende og i faste intervaller på kvaliteten af sine 

erhvervsuddannelser og udvikler dem i dialog med skolens elever 
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● Lærerne er organiseret i teams og løser her faglige og pædagogiske 

problemstillinger i relation til undervisningen  

  

● Skolen prioriterer et godt og tidssvarende skole- og studiemiljø – både hvad angår 

fysiske rammer, indretning, materialer og læringsfaciliteter. 

 

 

1.1.1 Didaktiske principper - i tilrettelæggelsen af undervisningen i de uddannelsesspecifikke 

fag:   

”Undervisningen tager udgangspunkt i erhvervsfaglige emner og problemstillinger, således at eleven udfordres fagligt i 

emner knyttet til den valgte fagretning. Undervisningens bærende element er faglige eksperimenter, cases og 

værkstedsarbejde. Digitale medier skal inddrages, hvor det er relevant, og hvor det støtter elevens målopfyldelse.  

Undervisningen tilrettelægges på grundlag af anvendelsesorienterede faglige problemstillinger.   

Det problemorienterede, induktive og kollaborative undervisningsprincip har en central plads i tilrettelæggelsen af 

undervisningen. Undervisningen skal tilrettelægges med fokus på elevens undersøgende, eksperimenterende og reflekterende 

praksis. Undervisningen skal støtte elevens indlæring på tværs af fag og understøtte elevens faglige nysgerrighed.  

Undervisningen tilrettelægges helhedsorienteret og praksisbaseret med anvendelse af varierede arbejdsformer, der styrker 

elevens læring. Digitale medier og værktøjer inddrages systematisk.  

Undervisningen organiseres om cases og projekter, der fremmer innovativ refleksion og opgaveløsning. I undervisningen 

anvendes forskellige arbejdsformer, der vælges i forhold til uddannelsens erhvervsfaglige karakteristika, samspil mellem 

fag og styrkelse af elevens læring. ”  

Kilde:  GRUNDFORLØB -  1. og 2. del. Fagtyper, erhvervsfag, fagretninger, overgangskrav, 

uddannelsesspecifikke fag og pædagogiske begreber. Undervisningsministeriet 11. juni 2014 (se det 

fulde dokument på reformhjemmesiden på skolens intranet)  

 

 

 
 
 
 
 
1.2 Overordnet bedømmelsesplan i erhvervsuddannelserne på Next  
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Afsnit 1.2 udspringer af hovedbekendtgørelsens (HB) §78 og  §46, stk. 1, nr. 6. Følgende mål indgår 

overordnet i skolens bedømmelsesplaner :    

 

 

Bedømmelsesplanen har til mål at sikre, at skolen lever op til de krav, der stilles for løbende og 

afsluttende bedømmelse af elevens udvikling og standpunkt. Skolebedømmelsen skal medvirke til at: 

▪          Klarlægge elevens viden om eget niveau. 

▪          Udpege områder, som kræver forstærket indsats. 

▪          Informere praktiksted og skolesystem om progression i elevens uddannelsesforløb  

▪          Inspirere eleven til yderligere læring. 

  

Endvidere indgår bedømmelsesplanen som et vigtigt element i skolens kvalitetskoncept. Der rettes 

speciel opmærksomhed på den løbende evaluering af elevens personlige kompetencer og på elevernes 

vurdering af undervisningsindhold og -metode samt på de øvrige rammer for undervisningen.  

  

Skolebedømmelsesplanen består af tre dele, som er beskrevet på uddannelsesniveau: 

▪          Den løbende evaluering. 

▪          Afsluttende bedømmelse (standpunktskarakterer). 

    ▪           Eksamen 

 

 

 

 

 
Hertil er der nedenfor (afsnit 2)  beskrevet en bedømmelsesplan for den enkelte uddannelse – herunder 

hvordan bedømmelsen af det enkelte læringselement/modul  i praksis finder sted!  

 
 
 
1.3 Overordnede bestemmelser om vurdering af elevernes kompetencer 

Afsnit 1.3 udspringer af hovedbekendtgørelsens § 46, stk. 2, nr. 1, hvoraf det fremgår, at skolen skal beskrive 

”Kriterier for skolens vurdering af elevernes kompetencer og forudsætninger ved udarbejdelse af elevens 

personlige uddannelsesplan og uddannelsesbog”. Kompetencevurderingen kan have forskellig form og 

varighed afhængigt af elevens forudsætninger men skal være afsluttet senest 2 uger efter, at eleven er begyndt 

på uddannelsen (Jf. HB § 56 stk. 3) . 

I skolens kompetencevurdering indgår følgende overordnede kriterier ved optagelse i alle skolens 

erhvervsuddannelser:  
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Forud for udarbejdelse af elevens personlige uddannelsesplan foretages følgende vurdering  

  

1. Vurdering af elevens reelle kompetencer – det eleven kan  

▪          Formelle kompetencer defineret som det, eleven har papir på via tidligere uddannelse. 

▪          Ikke-formelle kompetencer defineret som det, der kan dokumenteres, for eksempel i 

forbindelse med job og beskæftigelse i foreningsliv. 

▪          Uformelle kompetencer defineret som det, eleven har tilegnet sig andre steder, 

eksempelvis fra medier og litteratur. 

Denne vurdering har primært sigte på godskrivning og eventuel afkortelse af uddannelsen.  

  

2. Vurdering af elevens forudsætninger for at gennemføre uddannelsen, herunder om uddannelsen stiller for store 

boglige krav til eleven, om eleven er flytbar i forbindelse med skoleskift, om f.eks. sprog- eller 

matematikkundskaber og er gode nok. Denne vurdering har primært sigte på at afklare, om 

uddannelsen er den rigtige for eleven. 

  

3. Vurdering af elevens behov for tiltag, der skal sikre elevens mulighed for at gennemføre den ønskede 

uddannelse, herunder specialpædagogisk støtte, længere tid, tilvalg af faglig/almen karakter og brug af 

øvrige støttemuligheder. 

Denne vurdering har primært sigte på at afklare, om eleven har behov for supplerende kvalificering for 

at kunne gennemføre uddannelsen. 

  

Bemærk at eleven skal oplyse mindst tre uddannelsesønsker i sin uddannelsesplan, hvis eleven ønsker 

adgang til skolepraktik efter grundforløbet (Jf. HB §56 stk. 2)     
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1.4 Eksamensregler 

Afsnit 1.5 udspringe af hovedbekendtgørelsens § 46, stk. 2, nr. 4, hvoraf det fremgår, at skolen 

skal beskrive ”Skolens regler for eksamen, som skolen fastsætter i henhold til bekendtgørelse om prøver og 

eksamen i de erhvervsrettede uddannelser” (Jf. BEK nr. 41 af 16.10.2014). Omfanget af prøver og eksaminer i 

den enkelte uddannelse fremgår nedenfor i beskrivelsen af læringsaktiviteter og bedømmelseskriterier i den 

konkrete uddannelse (afsnit 2) .   

Skolens centrale eksamensreglement følges i alle  skolens erhvervsuddannelser og rummer  følgende 

bestemmelser:    

 

 

 

1.4 Eksamensregler på Next - erhvervsuddannelserne  

1.4.1 Organisation  

Centerchefen er eksamensansvarlig. 

Uddannelseslederen forestår arbejdet med udarbejdelse af eksamensplaner, tilrettelæggelse af 

eksaminer og svendeprøver m.m. i henhold til sit ansvarsområde. 

Den praktiske gennemførelse kan varetages af en eksamensansvarlig lærer for området . 

 

1.4.2 Information  

Alle elever informeres skriftligt, om tid og sted for afholdelse af de eksaminer/prøver den enkelte 

skal deltage i. 

I tilfælde af regler om lodtrækning mellem flere fag gælder følgende: 

  

EUD:  

Eleverne informeres ved starten af skoleperioden om, hvilke grundfag der kan være eksamen i. 

Tidligst tre uger og senest syv dage før første eksamensdag informeres eleverne skriftligt om, hvilke 

fag de skal til eksamen i. 

Antal grundfagseksaminer i grundforløbets 1. og 2. del samt i de respektive hovedforløb fremgår af 

EUD-hovedbekendtgørelsen §26 og §27. 

Samtidig med denne information udleveres skolens eleveksamensreglement - se bilag A nedenfor.  
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1.4.3 Eksamen  

Eksamen består af prøver og bedømmelse af disse. 

Mundtlige og skriftlige prøver gennemføres normalt i slutningen af en skoleperiode/semester. 

  

Indstilling til eksamen. 

Seneste 14 dage før eksamensdagen træffer skolen afgørelse om eksamensindstilling af den enkelte 

elev. Elever, der ikke indstilles til eksamen, får umiddelbart efter afgørelsen besked med angivelse af 

årsag til den manglende indstilling. Der gives endvidere besked om klageadgang. 

Klagen skal være skriftlig, begrundet og stillet til områdets centerchef. 

Såfremt eleven ønsker at anke skolens afgørelse, og skolen ikke følger anken videresendes klagen til 

ministeriet inden 10 dage (Jf. §12 i Bekendtgørelse om grundfag erhvervsfag og erhvervsrettet 

andetsprogsdansk i erhvervsuddannelserne nr. 1009 af 22/09/2014!   

  

  

    

1.4.4 Beskrivelse af prøveformer  

Mundtlige grundfagsprøver gennemføres som en dialog mellem eleven og eksaminator, og bør 

indeholde dels en selvstændig fremlæggelse dels besvarelse af spørgsmål. 

Prøven tager udgangspunkt i fagbilaget for det aktuelle grundfag og spørgsmålene skal afspejle faget 

som helhed (Jf. §8 i BEK 1009, 22.9.2014). 

Censor kan stille spørgsmål efter aftale med eksaminator. 

Eksaminator og censor er tilstede under hele prøveforløbet. 

  

Skriftlige prøver gennemføres som individuelle skriftlige besvarelser af skriftlige opgaver, som ikke på 

forhånd er kendt af eleven. 

Besvarelserne udarbejdes skriftligt uden vejledning og inden for et fastsat begrænset tidsrum. 

  

Praktisk prøve gennemføres ved at eleven demonstrerer sine færdigheder i forhold til en praktisk 

opgave i henhold til et afgrænset tidsrum i henhold til reglerne for det pågældende fag. 
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Projektprøve. Projektet er en afgrænset del af undervisningsforløbet, som af skolen er særligt 

tilrettelagt inden for et eller flere faglige områder og som af skolen på forhånd er særligt udpeget for 

den eller de studerende som bedømmelsesgrundlag for eksamen. Projektet afleveres som skriftlige 

rapporter med evt. tilhørende resultater af praktiske opgaver i forbindelse med projektet. 

  

Der henvises i øvrigt til de enkelte uddannelsers regler for eksamensafvikling – herunder de lokale 

bedømmelsesplaner, der er beskrevet i de lokale undervisningsplaner nedenfor i afsnit 2 (Jf. § 3 i BEK 

nr. 41, 16.01.2014  om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser ). 

Beskrivelsen nedenfor af prøve- og eksamensformer for de enkelte uddannelser oplyser generelt om:  

 

a) adgangskrav for deltagelse i prøve eller eksamen i form af eksempelvis projekt- 

eller opgaveafleveringer  

 

b) anvendelse af hjælpemidler 

 

c) prøveformer – herunder om eksaminanden kan vælge mellem flere 

prøveformer  

 

d) eksamensgrundlag - det faglige stof eller materiale, der eksamineres ud fra 

  

e) bedømmelsesgrundlag - hvilke produkter, processer og præstationer indgår i 

bedømmelsen og hvordan vægtes de enkelte elementer    

 

f) anvendelse af 7-trinskala eller anden form for bedømmelse  

  

  

    

1.4.5 Regler for eksamensafvikling  

Eleven møder senest 15 minutter før prøvens fastsatte starttidspunkt i det anviste lokale. 

Starttidspunkt for centralt stillede skriftlige prøver og skriftlige eksaminer er normalt ens for alle elever 

i det pågældende fag, for mundtlige prøver udarbejder eksaminator en rækkefølge, som udleveres til 

eleverne samt ophænges foran eksamenslokalet. 

Skolen kan bede eleven identificere sig med billedidentifikation. 
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Eleven må under skriftlige og mundtlige prøver ikke modtage anden hjælp eller benytte andre 

hjælpemidler end de til den aktuelle prøve fastsatte. 

Elektroniske hjælpemidler er som udgangspunkt tilladt med mindre andet er anført i fagbeskrivelse. 

For elever med særlige forudsætninger tilrettelægges prøveforløbet under former og vilkår, der 

imødekommer elevernes forudsætninger i overensstemmelse med reglerne om specialpædagogisk 

støtte (Jf. Bekendtgørelse om specialpædagogisk støtte under erhvervsuddannelserne m.m. nr. 1030 af 

15.12.1993 § 8-13) Regler for hjælpemidler og andre særlige forhold fremgår af de lokale 

undervisnings- og bedømmelsesplaner for den enkelte uddannelse og fag. 

En eksamen anses for igangsat, når alle elever har modtaget de til prøven hørende opgaver, den 

eksamensansvarlige eller dennes stedfortræder meddeler tydeligt start og afslutning af prøvetiden. 

  

Ved skriftlige prøver afleveres normalt kun renskrevet besvarelse. Eleven kan aflevere når han/hun 

mener sig færdig – dog ikke det sidste kvarter inden afslutningen af prøven, for at undgå forstyrrelse af 

de øvrige eksaminander. 

  

I det materiale der skal afleveres til bedømmelse, skal det klart fremgå, hvem der har lavet det og hvad 

der ønskes bedømt. 

Under prøveforløbet må eleven ikke udvise forstyrrende adfærd og henstillinger fra tilsynet skal følges. 

Ved prøven må kun anvendes papir, hæfter m.v., der udleveres af skolen umiddelbart før prøvens 

begyndelse. 

Eksaminanden medbringer selv tegnerekvisitter, skriveredskaber og elektroniske hjælpemidler med 

mindre andet er aftalt. 

Evt. mulighed for elektronisk aflevering fremgår af den aktuelle fagbeskrivelse. 

Ønsker en eksaminand at forlade lokalet, må dette kun ske med den tilsynshavendes eller dennes 

foresattes tilladelse og kun under ledsagelse. 

Ved alle skriftlige prøver skal der være tilsynsførende tilstede i eksamenslokalet. Den tilsynsførende må 

ikke have undervist de pågældende elever i eksamensfaget. 

  

. 

    

1.4.6 Sanktioner ved overtrædelse af regler  

Såfremt henstillinger fra tilsynet ikke følges eller eleven uretmæssigt modtager hjælp eller forsøg herpå, 

bortvises eleven fra prøven og elevens præstation vil normalt ikke blive bedømt. 
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Bortvisning foretages af den eksamensansvarlige eller dennes stedfortræder. 

Elever der er bortvist har selv ansvar for tilmeldelses til ny eksamen. Eleven skal gøres bekendt med 

klageadgang i henhold til Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser kapitel 

10 (BEK nr. 41, 16.01.14)  

  

Elever, der kommer for sent til en skriftlig eller mundtlig prøve, kan normalt ikke deltage i den 

pågældende prøve. Evt. deltagelse afgøres af den eksamensansvarlige. 

Eleven kan under særlige omstændigheder deltage i sygeeksamen. 

Bliver en elev på grund af sygdom forhindret i at møde til eksamen, skal dette straks meddeles skolen, 

der kan forlange lægeerklæring. 

Eleven skal snarest muligt have mulighed for at gennemføre prøve/eksamen i henhold til 

Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser § 7. 

Bliver en elev væk fra eksamen uden gyldig grund, er det elevens ansvar at tilmelde sig eksamen på et 

andet tidspunkt.  

    

1.4.7 Klager over eksamen  

Eleven kan indgive klage til skolen over opnåede karakterer indtil to uger efter at karakteren er 

meddelt på sædvanlig måde. Klagen skal være skriftlig, begrundet og stilet til områdets centerchef. 

Er klageren under 18 år og ugift kan klage også indgives af forældremyndighedens indehaver. 

Klagen kan vedrøre: 

  

● Eksamens/prøveforløbet 

● De stillede spørgsmål ellers deres forhold til fagets mål 

● Bedømmelsen 

  

Hvis der er tale om centralt stillede opgaver fremsender skolen straks klagen til ministeriet ledsaget af 

skolens kommentarer. 

Skolen forelægger i alle tilfælde klagen for eksaminator og censor med anmodning om en udtalelse. 

Disse udtalelser forelægges klageren, som indenfor en uge kan fremkomme med sine kommentarer. 
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Klager som vedrører svendeprøver eller lignende afgøres i samråd med det faglige udvalg for 

uddannelsen. 

Skolen tilstræber, at klagen er besvaret inden for en tidsramme på samlet en måned. 

Hvor der ikke er tale om centralt stillede opgaver træffer skolen afgørelsen, som straks forelægges 

klageren og evt. andre berørte. 

Denne afgørelse kan indeholde: 

  

● Meddelelse om, at der foretages en ny bedømmelse 

● Tilbud til eleven om ny prøve(omprøve) eller 

● Meddelelse om at klagen er afvist 

  

Klager over skolens afgørelse indgives til skolen senest to uger efter, at afgørelsen er meddelt eleven 

Hvis ikke klagen kan tages til følge af skolen og eleven fastholder klagen, videresender skolen klagen til 

ministeriet ledsaget af skolens afgørelse. 

Der henvises til Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser kapitel 10 

  

  

  

    

Bilag A: Eksamensreglement for elever  

1) Eksaminanderne skal indtage deres pladser 15 minutter før prøvens start, det gælder 

både for skriftlig og mundtlig eksamen. 

 

2) Ved prøven må kun benyttes det af skolen udleverede papir. Navn, klasse, fag og 

cpr.nr. anføres straks på alle modtagne ark også kladdepapir. 

 

4) Eksaminanderne må kun medbringe tilladte hjælpemidler. Hvis ikke tilladte 

hjælpemidler medbringes, skal de straks afleveres til tilsynsførende. Eksaminanderne 

medbringer selv skrive- og tegneredskaber. For elever med særlige forudsætninger 

henvises til bekendtgørelsen om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede 

uddannelser § 6. 
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5) Under prøven er det ikke tilladt eksaminanderne at give eller modtage hjælp til 

opgavens løsning, eller forsøge på dette.  Hvis en eksaminand ønsker at henvende sig 

til tilsynsførende, markeres dette ved håndsoprækning, og eksaminanden bliver på  sin 

plads indtil tilsynsførende henvender sig. 

                        Ønsker en eksaminand at forlade lokalet, må dette kun ske efter tilsynsførendes  

                        tilladelse og kun under opsyn af en tilsynsførende.                                 

 

   

6) Når eksaminanden er færdig med sit arbejde, afleveres alt modtaget papir  

til tilsynsførende. Hvis eksaminanden forlader lokalet inden prøvens afslutning skal 

opgaveteksten også afleveres. Hvis en eksaminand bliver færdig indenfor 

de sidste 15 minutter inden eksamens afslutning, bedes eksaminanden vente med at 

aflevere indtil eksamensafslutning. 

  

7) Overtræder en eksaminand en af ovennævnte regler, skal han/hun øjeblikkeligt 

bortvise 

fra eksamen. Eksaminanden kan søge om tilladelse til at gennemføre eksamen på et 

senere tidspunkt. 

  

8) I tilfælde af sygdom gives besked til skolen hurtigst muligt. Skolen forbeholder sig ret 

til at kræve lægeerklæring.   

  

9)  I tilfælde af udeblivelse uden gyldig grund, er det elevens eget ansvar at tilmelde sig 

eksamen på et nyt tidspunkt. 

 

10) Eleven kan indgive klage over eksamen. Klagen skal være skriftligt og begrundet og 

afleveres til skolen senest to uger efter at karakteren eller resultatet af prøven er 

meddelt eleven. Klagen kan vedrøre: 

        - eksamensforløbet 

        - de stillede spørgsmåls eller opgavers forhold til fagets mål 

  - bedømmelse 

                             -Klagen skal være skolen i hænde senest to uger efter, at karakteren er  

                              meddelt eleven på normal måde 
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1.5 Overordnet bestemmelse om elevernes arbejdstid 
Elevens læring i skoleundervisningen i de respektive grundforløb på Next har et tidsmæssigt omfang, der svarer til en 

fuldtidsbeskæftiget på arbejdsmarkedet. Nedenfor i del 2 ses en konkret redegørelse for elevernes læringsarbejde i de enkelte 

moduler "  

 

 
 
 
 
 
 
 

Del 2:  
 
 
2.0 Fagenes formål og profil  

 

2.01.Uddannelsesspecifikke fag – formål og profil: 

I det uddannelsesspecifikke fag på fotografuddannelsen lærer du på et grundlæggende niveau essentielle færdigheder og 

begreber.  

Du kommer til at arbejde med portræt og produktfotografering på studie, og du skal også arbejde med reportage, arkitektur 

og madfotografering. Undervejs gennem uddannelsen bliver du ligeledes undervist i praktikpladssøgning, arbejdsmiljø, 

planlægning og samarbejde.  

Du skal også lære om det at arbejde som assistent for en fotograf, fx. hvordan man begår sig på et studie og over for en 

kunde, samt holder styr på filer og Work flow.  

Du skal også lære nogle simple håndværksmæssige færdigheder så som at save, male og bore, færdigheder der sammen 

med alt det andet gør dig mere attraktiv for en mester. Igennem forløbet skal du indsamle tekst og fotografier, der skal indgå i 

din egen personlige portfolio, der til sidst samles i en færdig bog.  

Du lærer at udarbejde produktionsplaner og opgavebeskrivelser.  

Derudover tager du certifikatfaget Førstehjælp og Brandbekæmpelse (4 dage).  

  

  

2.02.Grundfag – formål og profil: 

Dansk niveau E 



Lokal undervisningsplan, fotograf GF2 
Juni 2018   

 13 

 

Du udvikler dine kompetencer til at kommunikere mundtligt og skriftligt. Du bliver bedre til at læse, forstå, og vurdere 

relevante materialer, til at lytte og drøfte problemstillinger i samarbejdssituationer, argumentere for synspunkter eller 

løsningsforslag og dokumentere dit arbejde. 

  

Engelsk niveau E 

Du udvikler dine kompetencer til at kommunikere mundtligt og skriftligt på engelsk. Du bliver bedre til at læse, forstå, og 

vurdere relevante materialer, og drøfte problemstillinger. Som fotograf skal du på engelsk kunne læse og forstå manualer og 

dokumentere dit arbejde. 

 

  

2.03. Valgfag – formål og profil:   

I samråd med lærerne vælger du mellem støttefag og bonusfag: 

 

Støttefag: 

For elever som har brug for ekstra tid og hjælp til at blive mere rutineret i det uddannelsesspecifikke fag og eller 

dansk/engelsk.  

("Fag, der støtter elevens boglige og/eller praktiske læring. Undervisning for elever, der har svært ved at nå målene for et 

eller flere fag i grundforløbet." - uvm. udmøntning juni 2014) 

  

 

Bonusfag: 

For elever, som har brug for ekstra udfordringer, og vil fordybe sig i specialområder som fotograf. 

("fag der giver elever mulighed for at fordybe sig i særlige faglige elementer og problemstillinger." - Bek. 1010 §32) 

  

Erhvervsfag 3 niveau 2 (Arbejdsplanlægning og samarbejde - 1 uge) 

I denne uge gennemføres et tværfagligt projekt, hvor du arbejder sammen med grundforløbselever fra andre 

medieuddannelser i mindre teams. I skal sammen planlægge, koordinere og producere. Du lærer om relevante teknikker og 

værktøj til arbejdsplanlægningen, som også bruges til at dokumentere processen. 

  

 

  

 
 

 

 2.1 Struktur og indhold i undervisningsforløbet 
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Eleven skal gennemføre følgende grundfag: 

5.1. Dansk på E-niveau, bestået 

5.2. Engelsk på E-niveau, bestået 

 

Eleven skal have opnået følgende certifikater o.l.: 

6.1. Kompetencer svarende til førstehjælp på mellemniveau, efter Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplaner pr. 1. 

september 2014 

6.2. Kompetencer svarende til elementær brandbekæmpelse efter Dansk Brand- og sikringsteknisk Instituts retningslinjer pr. 

1. september 2014 

Ugeforløb: 

01. Introduktion: gennemgang af forløbet og lære hinanden at kende    

02. Tid blænde og komposition: grundlæggende fotografiske teknikker  

03. Produktfoto: studieoptagelser af objekter  

04. Portræt: fotografering og instruktion af mennesker 

05. Reportage: fotografering af situationer og begivenheder  

06. Assistent træning: kendskab til funktioner og begreber   

07. Arkitektur: fotografering af bygninger 

08. Håndværk for fotografer: grundlæggende færdigheder med pensel, sav og boremaskine 

09. Fashion/Beauty: indføring i modens verden og værktøjer  

10. Gastronomisk fotografi: alt om madfotografens arbejde 

11. Portfolio og sprog: opbygning af din portfolio, tekster, fremstilling m.m 

12. Tværfagligt forløb: samarbejde med ftp og web om et fælles projekt 

13. Førstehjælp & Brandbekæmpelse - Certifikatfag 

14. Praktikpladssøgning: skrive ansøgninger og lære at sælge dig selv  

15. Film: begreber og sprog til at arbejde med levende billeder  

16. Photoshop/farvestyring: efterspurgte kompetencer fra virksomhederne 

17. Grundførløbsprøven. 

 

 
 
 
2.2 Faglige mål 
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2.2.1: Eleven har grundlæggende viden på følgende udvalgte områder inden for fotograferhvervet 

 

 Valg af hensigtsmæssige teknikker inden for kamera, belysning og billedbehandling 

 Typisk forekommende informationsteknologiske værktøjer 

 Valg af hensigtsmæssige materialer og udstyr 

 Teknisk dokumentation 

 Kvalitetskrav og metoder til at tilgodese egen og andres sikkerhed 

 Erhvervets organisationskultur og fotografens rolle i en virksomhed 

 Professionelt udstyr til kameraarbejde, belysning, lyd og redigering 

 Valg af hensigtsmæssige digitale platforme til billedbehandling 

 Æstetiske, sansemæssige og kompositoriske grundregler for visuel kommunikation 

 Faglige fotografiske termer på engelsk 

 Branchens produkter, koncepter og ideer og deres anvendelsesområde 

 Arbejdsrelevant ergonomi 

    2.1.2:  Eleven har færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og redskaber til løsning af enkle opgaver 

under overholdelsen af relevante forskrifter: 

 

 Valg af de rette teknikker til fremstilling af produkter 

 Anvendelse af IT til faglig informationssøgning og kommunikation 

 Fagligt sikker udførelse af enkle opgaver inden for fotooptagelser og billedbehandling 

 Anvendelse af relevant teknisk dokumentation 

 Anvendelse af de sikkerheds- og miljømæssigt gældende regler i forhold til egen og andres sikkerhed ved udførelse af 

arbejdet 

 Vurdering af om eget arbejde opfylder udvalgte kvalitetsmæssige krav 
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 Anvendelse med faglig sikkerhed af gængs professionelt udstyr til belysning, optagelser og bearbejdning af fotografiske 

billeder 

 HYPERLINK "https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=164813"Udførelse med faglig sikkerhed af 

digital billedbehandlingHYPERLINK 

"https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=164813"HYPERLINK 

"https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=164813" 

 Grundlæggende æstetiske, sansemæssige og kompositoriske grundregler for visuel kommunikation 

 Anvendelse af faglige fotografiske termer på engelsk 

 Identificering og anvendelse af hensigtsmæssige arbejdsmetoder 

 Anvendelse af og begrundelse for anvendelsen af produkter, koncepter og ideer til fotografisk produktion med faglig 

sikkerhed 

 Ergonomisk korrekt udførelse af enkle arbejdsopgaver 

 Udarbejdelse af almindelig anvendt faglig dokumentation som egenkontrol o.l. 3.1. Der er ikke angivet fejl eller 

afvigelser, som eleven skal have færdigheder i at korrigere 

 

    2.1.3:  Eleven har kompetence til at kunne: 

 Under vejledning foretage valg af teknikker til fremstilling af fotografiske produkter og foretage valg af hensigtsmæssige 

arbejdsmetoder 

 Selvstændigt udføre belysning, optagelser og bearbejdning af fotografiske BILLEDER  med gængs professionelt udstyr 

og udføre billedbehandling 

 Selvstændigt udvikle og skabe visuel kommunikation med inddragelse af grundlæggende æstetiske, sansemæssige og 

kompositoriske grundregler 

 Selvstændigt afgøre og se sammenhænge i valg af materialer og professionelt udstyr til enkle faglige opgaver inden for 

kameraarbejde, belysning og redigering 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=164813
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 Selvstændigt planlægge, koordinere og udføre enkle arbejdsprocesser, og tage initiativ til samarbejde med andre om 

løsning af opgaver. 

 HYPERLINK "https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=164813"Udføre arbejdsopgaver under 

hensyntagen til arbejdsrelevant ergonomi samt sikkerheds- og miljømæssige kravHYPERLINK 

"https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=164813"HYPERLINK 

"https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=164813" 

 Forklare og anvende eksisterende faglig dokumentation i en praktisk arbejdsproces, f.eks. følge et diagram, en 

vejledning o.l. 

 Redegøre for sin egen rolle i virksomhedsorganisationer 

 Demonstrere teori, praksis og hensigtsmæssige arbejdsmetoder 

 Redegøre for branchens produkter, koncepter og ideer og deres anvendelsesområde 

 Demonstrere anvendelse af grundlæggende æstetiske, sansemæssige og kompositoriske grundregler for visuel 

kommunikation. 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
2.3 Beskrivelse af det faglige formål, indhold og opgaver i de enkelte læringsmoduler: 

 

 

1. Introduktion 

Undervisningsmodulets formål:  

 At give eleverne begyndende forståelse for uddannelsen og faget 

 At give lærerne mulighed for at vurdere elevernes sociale og faglige forudsætninger. 

 At introducere eleverne for grundlæggende teorier i faget 

 Opbygge det sociale netværk eleverne imellem 

 At introducere eleverne for filhåndterings workflow 
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Elevens læringsudbytte:   

Praktiske færdigheder med foto, og grundlæggende teknikker i billedbehandling 

 

Valg af arbejdsformer:  

Korte læreroplæg, som lægger op til praktiske individuelle øvelser og opgaver.  

 

Valg af opgaver – inklusiv tegninger, instruktioner, links m.m. og forventet varighed (antal lektioner):   

1 uge – opgaver: collageopgave, holdgalleri og billedanalyse. Opgaverne er tilgængelige på Nexts LMS 

system; It’s Learning  

 

 

2. Tid blænde og komposition: 

Undervisningsmodulets formål:  

 At give eleverne forståelse for betydningen af kombinationen af tid og blænde 

 At introducere eleverne for grundlæggende teorier i at komponere et billede 

 

Elevens læringsudbytte:   

Praktiske færdigheder med foto og grundlæggende teknikker i billedbehandling 

Begyndende forståelse for æstetik  

 

Valg af arbejdsformer:  

Korte læreroplæg, som lægger op til praktiske individuelle øvelser og opgaver.  

 

Valg af opgaver – inklusiv tegninger, instruktioner, links m.m. og forventet varighed (antal lektioner):   

1 uge opgaver: tid og blændeøvelser og kompositionsøvelse. Opgaverne er tilgængelige på Next’ LMS system; 

It’s Learning  

 

 

3. Produktfoto 
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Undervisningsmodulets formål: 

 At opnå kendskab til beskrivelse af produkters former, farver stoflighed og anvendelse ved hjælp af 

lyssætning, afmaskning og billedvinkel. 

 At opnå kendskab til kameraets manuelle funktioner i forbindelse med produktfoto 

 At opnå kendskab til forskellige lyskilders funktioner og former i forbindelse med produktfoto 

 At opnå kendskab til styling af elementer i et produktfoto 

 At opnå kendskab til workflow og efterbehandling af produktbilleder 

 

Elevens læringsudbytte:  

Praktiske færdigheder ved lyssætning. Forståelse af terminologien inden for studiefoto. Forståelse af 

kompositioner, refleksioner og materialeangivelse. 

 

Valg af arbejdsformer: 

Korte læreroplæg, som lægger op til praktiske individuelle og kollaborative øvelser & opgaver med løbende 

vejledning undervejs. Afsluttende med evaluering. 

 

Valg af opgaver – inklusiv tegninger, instruktioner, links m.m. og forventet varighed (antal lektioner):   

Varighed: 1 uge 

Opgaver: Opgaverne er tilgængelige på Next’ LMS system; It’s learning  

 

4. Portræt 

Undervisningsmodulets formål: 

Formålet med dette modul er, at du bliver styrket i at planlægge og udføre portrætoptagelser, herunder valg af 

kameraudstyr og optageteknik. 

 

Elevens læringsudbytte:  

Der blive lagt vægt på, at eleven har forstået at skabe et portræt. 

At eleven behersker sine eksponeringer. 

At eleven behersker sine metadata. 

Eleven kan fortælle en historie med billeder. 

 

Valg af arbejdsformer: 

Læreroplæg, som lægger op til praktisk individuelle og øvelse og opgaver.  

 

Valg af opgaver – inklusiv tegninger, instruktioner, links m.m. og forventet varighed (antal lektioner):  

1 uge - opgave i portræt on location  

Beskrivelse af en person ved hjælp af udtryk, beskæring, linsevalg, dybdeskarphed, positur, tøj, regi og 

omgivelser m.m. 
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Opgaver: Opgaverne er tilgængelige på Next’ LMS system; It’s learning  

 

 

5. Reportage 

Formålet med dette modul er, at du bliver styrket i at skabe en reportageserie. 

 

Undervisnings modulets formål: 

a. At give eleverne en forståelse for reportage fotografering, planlægning, virkemidler som lys, autencitet 

og tilstedeværelse. 

b. At give eleverne oplevelsen af reportagefotografi, både i teori og praksis. 

c. At give eleverne faglige forudsætninger for at kunne fotografere reportage. 

 

Elevens læringsudbytte:  

Praktiske færdigheder med arkitektur fotografering, og grundlæggende teknikker i billedbehandling specifikt 

for faget.  

Reflekterer visuelt i forhold til lys, komposition, skarphed, eksponering og autencitet i billederne. 

 

Valg af arbejdsformer: 

Korte læreroplæg, som lægger op til praktiske individuelle- og samarbejdsøvelser & opgaver. 

Valg af opgaver – inklusiv instruktioner, links m.m.  og forventet varighed (antal lektioner):   

Varighed: 1 uge 

Opgaver: Opgaverne er tilgængelige på Next’ LMS system; It’s learning 

 

6. Assistent træning 

Undervisningsmodulets formål: 

Eleven bevidstgøres om de krav der kan stilles til den assistent-funktion eleven måtte få på et praktiksted 

a.   At opnå kendskab til fotoudstyrs betegnelser, begreber og funktioner inden for foto og 

filmproduktioner. 

b.  At opnå kendskab til assistentens funktioner og kompetencekrav 

 

Elevens læringsudbytte: 

Praktiske færdigheder ved lyssætning. Forståelse af terminologien inden for studiefoto. Forståelse for elevens 

rolle som assistent på et praktiksted. 
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Valg af arbejdsformer: 

Korte læreroplæg, som lægger op til praktiske individuelle og kollaborative øvelser & opgaver med løbende 

vejledning undervejs. Afsluttende med en multiple choice test på skolens LMS system. 

 

Valg af opgaver – inklusiv tegninger, instruktioner, links m.m.  og forventet varighed (antal lektioner):   

Varighed: 2 dage 

Opgaver: Opgaverne er tilgængelige på Next’ LMS system; It’s learning  

 

7. Arkitektur 

Formålet med dette modul er at få kendskab til arkitektur fotografi. 

 

Undervisnings modulets formål: 

a. At give eleverne en forståelse for arkitekturfotografering, planlægning, virkemidler som lys, rum og 

struktur. 

b. At give eleverne oplevelsen af arkitektur, både i teori og praksis. 

c. At give faglige forudsætninger, for at kunne fotografere arkitektur. 

 

Elevens læringsudbytte:  

Praktiske og visuelle færdigheder med arkitekturfotografering, og grundlæggende teknikker i 

billedbehandling specifikt for faget.  

Reflektere visuelt i forhold til lys, komposition, skarphed, eksponering og sammenhæng i billederne. 

 

Valg af arbejdsformer : 

Korte læreroplæg, som lægger op til praktiske individuelle- og samarbejdsøvelser & opgaver. 

 

Valg af opgaver – inklusiv instruktioner, links m.m. og forventet varighed (antal lektioner):   

Varighed: 1 uge 

Opgaver: Opgaverne er tilgængelige på Next’ LMS system; It’s learning 

 

8. Håndværk for foto 

I dette modul styrkes eleven i at udøve alm. praktisk håndværk i forbindelse med fotoopgaver 

 

Undervisnings modulets formål: 

a. At give eleverne kendskab til håndværk til brug ved fotografering. 

b. At give eleverne simple håndværksmæssige færdigheder som at save, male & bore. 
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c. At give eleverne forudsætninger, for at få en elevplads. 

Elevens læringsudbytte:  

Praktiske grundlæggende færdigheder med håndværk for at kunne få en elevplads. 

Praktiske grundlæggende færdigheder med håndværk til brug i egen fotografisk praksis. 

 

Valg af arbejdsformer: 

Korte læreroplæg, som lægger op til praktiske individuelle- og samarbejdsøvelser og opgaver. 

 

Valg af opgaver – inklusiv instruktioner, links m.m.  og forventet varighed (antal lektioner):   

Varighed: 1 uge 

Opgaver: Opgaverne er tilgængelige på Next’ LMS system; It’s learning 

 

 

9.Fashion/Beauty. 

I dette modul arbejdes der med fashion fotografering, praktisk og teoretisk. 

Eleverne vil blive introduceret til modefotografi som genre og skal med øvelsesopgaver arbejde med 

personinstruktion og visuelle mode udtryk. 

 

 

Undervisningsmodulets formål: 

a. At give eleverne en forståelse for stilvalg, workflow, struktur og virkemidler i fashion fotografi. 

b. At møde faget med indsigt og fordybelse, læring som er relevant for resten af forløbet. 

c. At give faglige og sociale forudsætninger, for at kunne begå sig tværfagligt. 

 

Elevens læringsudbytte:  

Praktiske og visuelle færdigheder med fashion fotografering, og grundlæggende teknikker i billedbehandling 

specifikt for faget, endvidere reflektere visuelt i forhold til regi, komposition, skarphed, eksponering og 

sammenhæng i billederne. 

 

Valg af arbejdsformer: 

Korte læreroplæg, som lægger op til praktiske individuelle- og samarbejdsøvelser og opgaver. 

 

Valg af opgaver – inklusiv tegninger, instruktioner, links m.m.  og forventet varighed (antal lektioner):   
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Varighed: 1 uge 

Opgaver: Opgaverne er tilgængelige på Next’ LMS system; It’s learning 

 

10. Gastronomisk fotografi. 

Introduktion til teoretisk og praktisk gastronomisk fotografi. 

  

Undervisningsmodulets formål: 

a. At give eleverne en forståelse for udvikling & strukturen i gastronomisk fotografi. 

b. At møde faget med indsigt og fordybelse, læring som er relevant for resten af forløbet. 

c. At give faglige og sociale forudsætninger, for at kunne begå sig tværfagligt. 

 

Elevens læringsudbytte:  

Praktiske og visuelle færdigheder med gastronomisk fotografering, og grundlæggende teknikker i 

billedbehandling og reflekterer visuelt i forhold til regi, komposition, skarphed, eksponering og sammenhæng 

i billederne. 

 

Valg af arbejdsformer: 

Korte læreroplæg, som lægger op til praktiske individuelle- og samarbejdsøvelser & opgaver. 

 

Valg af opgaver – inklusiv tegninger, instruktioner, links m.m.  og forventet varighed (antal lektioner):   

Varighed: 2 uger 

Opgaver: Opgaverne er tilgængelige på Next’ LMS system; It’s learning 

 

 

11. Portfolio og sprog 

Undervisningsmodulets formål: 

 At opnå kendskab til layout og simpel online-til-print-produktion. 

 At arbejde med online publicering. 

 At øve skrivefærdigheder i dansk og engelsk. 

 At arbejde struktureret med dansk og engelsk tekst der er relateret til fotograffaget 

 At opnå kendskab til multimodal fortælleteknik og arbejdsmetoder 

 

Elevens læringsudbytte: 

Praktiske færdigheder ved simpel online-til-print-produktion, layout og filhåndtering.  
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Intellektuelle færdigheder i skriftlig dansk og engelsk på niveau E. 

 

Valg af arbejdsformer: 

Korte læreroplæg, som lægger op til praktiske individuelle og opgaver med løbende vejledning undervejs. 

Afsluttende med skriftlig evaluering. 

 

Valg af opgaver – inklusiv tegninger, instruktioner, links m.m.  og forventet varighed (antal lektioner):   

Varighed: 1 uge 

Opgaver: Opgaverne er tilgængelige på Next’ LMS system; It’s learning 

 

 

12. Tværfagligt forløb - Erhvervsfag 3 - Arbejdsplanlægning og Samarbejde  

Et tværfagligt projekt i samarbejde med andre grundforløb på Medieproduktion 

 

Undervisningsmodulets formål: 

 At eleven lærer at anvende systematisk arbejdsplanlægningsmetoder til at overholde korte deadlines. 

 At eleven får praktisk øvelse i effektivt samarbejde på tværs af faggrænser. 

 At eleven oplever sit fag i sammenhæng med andre relaterede uddannelser, får kendskab til 

beslægtede felter og arbejdsmetoder, og udvider sit personlige og faglige netværk blandt elever fra 

andre uddannelser. 

 

Elevens læringsudbytte:  

Arbejdsplanlægning med IT-baserede planlægningsværktøjer. 

Samarbejde, faglig argumentation, koordinering og konfliktløsning. 

 

Valg af arbejdsformer: 

Eleverne arbejder i små tværfaglige teams, fx sammen med elever fra WEB og Film-TV uddannelserne, om at 

producere enkelte websider som indgår i et fælles website med sammenhængende tema. 

 

Valg af opgaver – inklusiv tegninger, instruktioner, links m.m.  og forventet varighed (antal lektioner):   

Varighed: 1 uge 

Opgaver: Opgaverne er tilgængelige på Next’ LMS system; It’s learning 

og eksempler fra lignende projekter på nextmedieproduktion.dk 
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13. Førstehjælp & Brandbekæmpelse - Certifikatfag 

Undervisningsmodulets formål: 

Eleverne opnår færdigheder i hjerte/lungeredning og brandslukning, efter Dansk Førstehjælpsråds anvisninger. 

  

Elevens læringsudbytte:  

Eleverne opnår færdigheder i hjerte/lungeredning og brandslukning, efter Dansk Førstehjælpsråds anvisninger. 

 

  

Valg af arbejdsformer: 

Oplæg, gennemgang af  div. Cases, samt ved hjælp af teoretisk undervisning og praktiske øvelser. 

 

Valg af opgaver – inklusiv tegninger, instruktioner, links m.m.  og forventet varighed (antal lektioner):   

Varighed: 3 dage 

Opgaver: Opgaverne er tilgængelige via udleveret materiale 

 

14. Praktikpladssøgning. 

Introduktion til praktiskpladssøgning i teori og praksis, og introduktion til medieproduktions website. 

 

Undervisningsmodulets formål: 

a. At give eleverne introduktion til praktikpladssøgning og intro til medieproduktions website. 

b. At give eleverne en faglig forventningsafstemning i forhold til praktikpladserne. 

c. At forberede eleverne på personligt præsentation, motivation, elevatortale, arbejde med eget materiale 

og samtale. 

 

Elevens læringsudbytte:  

At styrke eleverne i praktikpladssøgning.  

 

Valg af arbejdsformer: 
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Oplæg, som lægger op til praktikpladssøgning. 

Individuelt arbejde med ansøgninger + CV 

 

Valg af opgaver – inklusiv tegninger, instruktioner, links m.m.  og forventet varighed (antal lektioner):   

Varighed: 1 uge 

Opgaver: Opgaverne er tilgængelige på Next’ LMS system; It’s learning 

 

15. Film. 

Introduktion til film i teori og praksis.  

 

Undervisningsmodulets formål: 

a. At give eleverne grundlæggende introduktion til film på DSLR Kamera. 

b. At give eleverne en faglig begrebs introduktion. 

c. At give eleverne indblik i film teori og praksis. 

 

Elevens læringsudbytte:  

At styrke elevernes færdigheder. 

At styrke deres faglige kompetencer. 

 

Valg af arbejdsformer: 

Oplæg, som lægger op til introduktion til film i teori og praksis. 

 

Valg af opgaver – inklusiv tegninger, instruktioner, links m.m.  og forventet varighed (antal lektioner):   

Varighed: 1 uge 

Opgaver: Opgaverne er tilgængelige på Next’ LMS system; It’s learning 

 

 

16. Photoshop/farvestyring. 

Undervisningsmodulets formål: 

Eleven bevidstgøres om nødvendigheden af at beherske korrekte profiler og formater i forbindelse med 

filhåndtering og billedbehandling. 

a.   At opnå kendskab til farverum, farveprofiler og farveseparationerne RGB og CMYK 

b.  At opnå kendskab til terminologien i forbindelse med trykproces og anvendelse på web 
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c.  At anvende korrekte filformater, størrelser og opløsninger til forskellige formål 

d.  At være bevidst om farvestyringen i konvertering af filformater. 

 

Elevens læringsudbytte: 

Praktiske færdigheder ved konvertering og behandling af billedfiler. At beherske gængse begreber inden for 

farvestyring. 

 

Valg af arbejdsformer: 

Læreroplæg, som lægger op til praktiske individuelle øvelser & opgaver med løbende vejledning undervejs. 

Afsluttende med en multiple choice test på skolens LMS system. 

 

Valg af opgaver – inklusiv tegninger, instruktioner, links m.m.  og forventet varighed (antal lektioner):   

Varighed: 3 dage 

Opgaver: Opgaverne er tilgængelige på Next’ LMS system; It’s learning  

 

17. Grundforløbsprøven. 

Undervisningsmodulets formål: 

At sikre at eleven har: 

Viden om: 

 hensigtsmæssige teknikker inden for fotografering, belysning og billedbehandling. 

 æstetiske, sansemæssige og kompositoriske grundregler for visuel kommunikation 

 branchens produkter, koncepter og ideer og deres anvendelsesområde. 

Færdigheder i: 

 fagligt sikker udførelse af enkle opgaver inden for fotooptagelser og billedbehandling. 

 æstetiske og kompositoriske grundregler for visuel kommunikation 

 anvendelse af produkter, koncepter og ideer til fotografisk produktion med faglig sikkerhed 

 

Kompetencer til: 

 at fremstille fotografiske produkter i forskellige genre og kunne redegøre for processen og det 

kommunikative indhold. 

 at udføre fotografisk billedbehandling og workflow på et grundlæggende niveau 
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 at fremstille, og fremføre en præsentation af elevens portfolio. 

 

 

Bedømmelsesgrundlag:  

 Elevens viden om fotografisk produktionsteknik. 
 Elevens færdighed i at udføre en præsentation af eget arbejde. 
 Elevens evne til at udføre og sammensætte en portfolio. 
 Elevens kommunikative evne 

 Elevens innovative evner 

 Elevens tekniske forståelse 

 Elevens æstetiske forståelse 

 

Valg af arbejdsform: 
 Fremlæggelse af digitalt produceret portfolio 

 Tilfældig udtrækning af spørgsmål omhandlende hensigtsmæssige teknikker inden for fotografering, 

belysning og billedbehandling. 

 

Varighed: 30 minutter incl. votering 

 

 
 
2.3.1:  Tilknyttede mål i de enkelte undervisningsmodul  

 

 

1. Introduktion 

Mål: 

1.2. Typisk forekommende informationsteknologiske værktøjer 

1.3. Valg af hensigtsmæssige materialer og udstyr 

 

Dokumentation: 

Aflevering af collageopgave, holdgalleri og evaluering af billedanalyse i plenum 
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2. Tid blænde og komposition 

Mål: 

1.1. Valg af hensigtsmæssige teknikker inden for kamera, belysning og billedbehandling 

1.9. Æstetiske, sansemæssige og kompositoriske grundregler for visuel kommunikation 

2.1.9. Grundlæggende æstetiske, sansemæssige og kompositoriske grundregler for visuel kommunikation 

4.3. selvstændigt udvikle og skabe visuel kommunikation med inddragelse af grundlæggende æstetiske, 

sansemæssige og kompositoriske grundregler 

 

Dokumentation: 

Aflevering af tid/blænde øvelser og kompositionsøvelse i skolens LMS system its.learning 

 

3. Produktfoto 

Mål: 

4.2. selvstændigt udføre belysning, optagelser og bearbejdning af fotografiske billeder med gængs 

professionelt udstyr og udføre billedbehandling 

2.1.1. Valg af de rette teknikker til fremstilling af produkter 

 

Dokumentation: 

Opgaver i lysets retning, multibelysning og produktfoto 

 

4. Portræt 

Mål:  

1.8. Valg af hensigtsmæssige digitale platforme til billedbehandling 

 

Dokumentation: 

Produktionsplan og opgave portræt on location 

 

5. Reportage 



Lokal undervisningsplan, fotograf GF2 
Juni 2018   

 30 

 

Mål  

2.1.6. Vurdering af om eget arbejde opfylder udvalgte kvalitetsmæssige krav 

4.1. under vejledning foretage valg af teknikker til fremstilling af fotografiske produkter og foretage valg af 

hensigtsmæssige arbejdsmetoder 

 

Dokumentation: 

Produktionsplan og opgave i reportagefotografi 

 

6. Assistent træning 

Mål  

2.1.10. Anvendelse af faglige fotografiske termer på engelsk 

4.7. forklare og anvende eksisterende faglig dokumentation i en praktisk arbejdsproces, f.eks. følge et 

diagram, en vejledning o.l. 

 

Dokumentation: 

Grundlæggende øvelser med Photoshop og udstyrshåndtering 

 

7. Arkitektur/Studietur 

Mål  

2.1.3. Fagligt sikker udførelse af enkle opgaver inden for fotooptagelser og billedbehandling 

2.1.4. Anvendelse af relevant teknisk dokumentation 

 

Dokumentation: 

Serie af arkitekturfotografier 

 

8. Håndværk for fotografer 

Mål  

2.1.11. Identificering og anvendelse af hensigtsmæssige arbejdsmetoder 
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4.6. udføre arbejdsopgaver under hensyntagen til arbejdsrelevant ergonomi samt sikkerheds- og 

miljømæssige krav 

 

Dokumentation:  

Udførelse af håndværksmæssigt produkt 

 

 

9. Fashion/Beauty 

Mål  

1.11. Branchens produkter, koncepter og ideer og deres anvendelsesområde 

 

Dokumentation: 

Fotografi af fashion serie  

 

10. Gastronomisk fotografi. 

Mål  

2.1.7. Anvendelse med faglig sikkerhed af gængs professionelt udstyr til belysning, optagelser og 

bearbejdning af fotografiske billeder 

4.4. selvstændigt afgøre og se sammenhænge i valg af materialer og professionelt udstyr til enkle faglige 

opgaver inden for kameraarbejde, belysning og redigering 

 

Dokumentation: 

Gastronomisk billedserie, og billeder til kogebog. 

 

11. Portfolio og sprog 

Mål  

1.4. Teknisk dokumentation 

1.10. Faglige fotografiske termer på engelsk 

 

Dokumentation: 
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Dokumentation i form af portfolio med fotos og tekster 

 

13.  Førstehjælp og brandbekæmpelse samt ergonomi og arbejdsmiljø 

Mål  

1.5. Kvalitetskrav og metoder til at tilgodese egen og andres sikkerhed 

1.12. Arbejdsrelevant ergonomi 

2.1.5. Anvendelse af de sikkerheds- og miljømæssigt gældende regler i forhold til egen og andres sikkerhed 

ved udførelse af arbejdet 

2.1.13. Ergonomisk korrekt udførelse af enkle arbejdsopgaver 

 

Dokumentation? 

 

14. Praktikpladssøgning 

Mål  

1.6. Erhvervets organisationskultur og fotografens rolle i en virksomhed 

2.1.2. Anvendelse af IT til faglig informationssøgning og kommunikation 

4.8. Redegøre for sin egen rolle i virksomhedsorganisationer 

 

Dokumentation: 

Ansøgning om praktikplads og selvportræt 

 

15. Film 

Mål  

1.7. Professionelt udstyr til kameraarbejde, belysning, lyd og redigering 

 

Dokumentation: 

Kortfilm 

 

16. Farvestyring 
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Mål  

2.1.8. Udførelse med faglig sikkerhed af digital billedbehandling 

 

Dokumentation: 

Test af viden og færdigheder i farvestyring 

 

17. Grundforløbsprøve 

Mål  

2.1.12. Anvendelse af og begrundelse for anvendelsen af produkter, koncepter og ideer til fotografisk 

produktion med faglig sikkerhed 

2.1.14. Udarbejdelse af almindelig anvendt faglig dokumentation som egenkontrol o.l. 

4.5. selvstændigt planlægge, koordinere og udføre enkle arbejdsprocesser, og tage initiativ til samarbejde 

med andre om løsning af opgaver 

4.9. demonstrere teori, praksis og hensigtsmæssige arbejdsmetoder 

4.10. redegøre for branchens produkter, koncepter og idder og deres anvendelsesområde 

4.11. demonstrere anvendelse af grundlæggende æstetiske, sansemæssige og kompositoriske grundregler 

for visuel kommunikation 

 

Dokumentation: 

Grundforløbsprøven 

 

 
 
 
 
2.3.2 Fagintegration  

 
Eleven udarbejder gennem hele forløbet en arbejdsportfolio. I portfolien indgår dokumentation fra de 

forskellige moduler i form af tekster, tegninger, skitser, video, fotografier m.m.. Den krævede dokumentation 

og elevens egen tekst, produktionsplan m.v. specificeres i opgavebeskrivelsen for det enkelte modul, 

herunder også om teksten skal skrives på dansk eller engelsk. Arbejdsportfolioen er samtidig elevens redskab 

til selvevaluering og dialog med lærerne om elevens udvikling og standpunkt. 

Imod slutningen af forløbet udvælges fra arbejdsportfolioen en række fotografier og tekster som indgår i 

elevens præsentationsportfolio som er en standard opsat bog, der trykkes digitalt. Gennem arbejdet med 
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arbejdsportfolioen og præsentationsportfolioen øves skrivefærdigheder i dansk og engelsk. samt at arbejde 

struktureret med danske og engelske tekster, der er relateret  til fotograffaget. 

 

De faglige mål er inddelt i fire overordnede kompetenceområder: Kommunikation, læsning, fortolkning og 

fremstilling. 

 

Kommunikation 

  

Niveau E 

1. Eleven kan kommunikere reflekteret i almene og erhvervsfaglige situationer med brug af relevante tale-, 

lytte- og samtalestrategier i forhold til formål og situation 

2. Eleven kan kommunikere hensigtsmæssig i samarbejde og samvær med andre 

3. Eleven kan vælge og anvende it og multimodale medier hensigtsmæssigt til kommunikation, 

informationssøgning og formidling 

4. Eleven kan skelne mellem og reflektere over virksomheders interne og eksterne kommunikation 

5. Eleven kan demonstrere viden og bevidsthed om sproglige normer i diverse kontekster, herunder det 

konkrete erhverv og elevens konkrete uddannelsesvalg 

 

Læsning 

 

Niveau E 

1. Eleven kan læse og forstå teksters betydning i almene og erhvervsmæssige sammenhænge og anvende 

relevante læsestrategier i forhold til læseformål, teksttype og kontekst 

2. Eleven kan gennemføre målrettet og kritisk informationssøgning med relevans for erhverv, uddannelse og 

dagligdag 

3. Eleven kan ud fra læseformål og kendskab til teksttyper forberede, gennemføre og redegøre for læsning 

med relevans for det konkrete erhverv, den konkrete uddannelse og dagligdagen 

 

Fortolkning 

  

Niveau E 
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1. Eleven kan forholde sig til kultur, sprog, erhverv og uddannelse gennem analyse og diskussion af tekster 

2. Eleven kan iagttage og analysere diverse tekster med relevans for det konkrete erhverv, den konkrete 

uddannelse og dagligdagen 

 

 

Fremstilling 

  

Niveau E 

1. Eleven kan anvende relevante skrivestrategier og udtrykke sig forståeligt og varieret i skrift, tale, lyd og 

billede i en form, der passer til genre og situation 

2. Eleven kan planlægge, forberede og fremstille forholdsvis korrekte skriftlige og mundtlige tekster ved brug 

af teksttyper med direkte relevans for det konkrete erhverv, den konkrete uddannelse og dagligdagen 

3. Eleven kan gå i dialog om egne og andres skriftlige produkter fra erhverv og uddannelse, herunder om 

skriveformål, målgruppe, genre og sprog 

4. Eleven kan vælge og anvende hensigtsmæssige repræsentationsformer med direkte relevans for det 

konkrete erhverv og den konkrete uddannelse 

 

 

 

  
 
2.3.3 Prøver og eksaminer  

 

 

Grundfagseksaminer gennemføres efter udtræk fra undervisningsministeriet. 

Der gives karakterer efter 7-trins skala. 

  

Grundforløbet afsluttes med grundforløbsprøve. - se punkt 2.9 

 

 
 
2.3.4 Særlige krav til udstyr og lærerkvalifikationer   

 

Udstyr: 
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Der skal bruges egnede computere med internetadgang (en computer pr. elev), opdateret software, og 

relevant tilbehør: tegneplader, undervisningsprojekter mv. 

Derudover skal der bruges kameraer, flash, lysudstyr, stativer, baggrundsruller, tæpper, mobile og stationære 

opspejlingsplader, måleudstyr, computere til optagelse, mobile vægge, glasplader, stålplader, etc. 

 

 

Lærerkvalifikationer  

Lærerne skal have gennemført en fotografuddannelse eller tilsvarende og have mindst 5 års erhvervserfaring 

inden for faget. Lærere, som underviser i grundfag og fotografiske specialer (fx. film), skal have de relevante 

kompetencer. 

 

 
 
 
 
 
 
 
2.4 Løbende evaluering   

 

Ved afslutningen af hvert modul gennemgår eleverne en grundig evaluering af deres resultater, både af 

hinanden og af læreren i plenum. Via LMS systemet It’s Learning registrerer lærerne alle afleverede opgaver.  

Derudover får eleverne skriftlig feedback via It’s Learning af de opgaver der ikke er blevet evalueret i plenum. 

 

Systemet sikrer, at det hurtigt bliver synligt for læreren, når der er elever, som har svært ved at følge med og 

eventuelt har brug for støttefag. Det samme gælder elever, der eventuelt har brug for at blive udfordret mere 

med bonusfag. 

 

 
 
2.5 Afsluttende standpunktsbedømmelse  

 

Der gives en  afsluttende standpunktsbedømmelse efter 7-trinsskalaen. Standpunktskarakteren udtrykker 

elevens opfyldelse af fagets mål  (Jf.  Bilag 2 i Hovedbekendtgørelsen – BEK nr. 1010 , 22.9.2024)     

 
 
 
2.6 Eksaminationsgrundlag  
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På baggrund af elevens arbejds- og præsentations portfolio bedømmes om eleven har opnået nedenstående 

væsentligste overgangskrav.   

 

 

1.1. Valg af hensigtsmæssige teknikker inden for kamera, belysning og billedbehandling 

1.2. Typisk forekommende informationsteknologiske værktøjer 

1.3. Valg af hensigtsmæssige materialer og udstyr 

1.7. Professionelt udstyr til kameraarbejde, belysning, lyd og redigering 

1.8. Valg af hensigtsmæssige digitale platforme til billedbehandling 

1.9. Æstetiske, sansemæssige og kompositoriske grundregler for visuel kommunikation 

1.10. Faglige fotografiske termer på engelsk 

2.1.3. Fagligt sikker udførelse af enkle opgaver inden for fotooptagelser og billedbehandling 

2.1.4. Anvendelse af relevant teknisk dokumentation 

4.2. selvstændigt udføre belysning, optagelser og bearbejdning af fotografiske billeder med gængs 

professionelt udstyr og udføre billedbehandling 

4.7. forklare og anvende eksisterende faglig dokumentation i en praktisk arbejdsproces, f.eks. følge et 

diagram, en vejledning o.l. 

4.8. redegøre for sin egen rolle i virksomhedsorganisationer 

4.9. demonstrere teori, praksis og hensigtsmæssige arbejdsmetoder 

 

 
 
2.7 Bedømmelsesgrundlag  
 

 

Elevens løsninger af den enkelte opgave danner grundlag for bedømmelsen. Er de stillede krav til opgaven 

fuldt ud opnået?  Lever de afleverede fotografier op til almindelige krav for levering af fotografiske opgaver? 

Rammer fotografierne de ønskede kommunikative mål?  

 

 

 
 
2.8 Bedømmelseskriterier  
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I alle beskrevne opgaver er der udfordringer i forhold til sværhedsgraden. Hvis eleven afleverer opgaver der 

omgår disse udfordringer, anser skolen det for en væsentlig mangel i opgaveløsningen.  

Skolen anser tillige gentagne overskridelser af afleveringsfrister for en væsentlig mangel i opgaveløsningerne. 

Elevens evne til fremstilling og præsentation over for klassen og lærerne indgår også i 

bedømmelseskriterierne.  
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Bilag 1: 

 

Uddannelsens navn  Fotografuddannelsen 

Prøvens grundlag er som 

minimum følgende udvalgte 

mål fra det 

uddannelsesspecifikke fag. 

  

Viden om: 

● hensigtsmæssige teknikker inden for fotografering, belysning 

og billedbehandling. 

● æstetiske, sansemæssige og kompositoriske grundregler for 

visuel kommunikation 

● branchens produkter, koncepter og ideer og deres 

anvendelsesområde. 

Færdigheder i: 

● fagligt sikker udførelse af enkle opgaver inden for 

fotooptagelser og billedbehandling. 

● æstetiske og kompositoriske grundregler for visuel 

kommunikation 

● anvendelse af produkter, koncepter og ideer til fotografisk 

produktion med faglig sikkerhed 

Kompetencer til: 

● at fremstille fotografiske produkter i forskellige genre og 

kunne redegøre for processen og det kommunikative 

indhold. 

● at udføre fotografisk billedbehandling og workflow på et 

grundlæggende niveau 

● at fremstille, og fremføre en præsentation af elevens 

portfolio. 

I den konkrete prøve skal der 

efter et tilfældighedsprincip 

indgå andre af fagets mål 

● Generel kendskab til fotografisk teknik på et teoretisk niveau 

● Generel kendskab til fotografisk digital teori 

Eksaminationsgrundlaget skal 

give eleven mulighed for at 

demonstrere sin viden, 

færdigheder og kompetencer i 

forhold til de udvalgte mål. 

Derfor skal 

eksaminationsgrundlaget 

omfatte: 

En præsentation af udvalgte fotografiske arbejder samt en 

demonstration af færdigheder inden for billedsprog og 

kommunikation. 
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Bedømmelsesgrundlaget skal 

give grundlag for at bedømme 

elevens viden, færdigheder og 

kompetencer, derfor skal 

bedømmelsesgrundlaget 

omfatte: 

● Elevens viden om fotografisk produktionsteknik. 

● Elevens færdighed i at udføre en præsentation af eget 

arbejde. 

● Elevens evne til at udføre og sammensætte en portfolio. 

Der fastsættes følgende 

bedømmelseskriterier, der er 

præcise og udtømmende i 

forhold til de udvalgte mål: 

viden, færdigheder og 

kompetencer 

● Elevens kommunikative evne 

● Elevens innovative evner 

● Elevens tekniske forståelse 

● Elevens æstetiske forståelse 

Prøven skal være Praktisk Mundtlig Skriftlig En kombination 

   X     

Prøvens varighed pr. elev skal 

være (mindst 30 min og højest 

7 timer) 

 30 min. 

Særlige forhold hvis prøven 

tilrettelægges som 

gruppeprøve 

 Ingen 

  

 


