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1. Generelt for skolen 

Del 1, der er generelt for skolen, er udformet således, at beskrivelserne gælder for både grund- og 
hovedforløb. Formålet er at lette arbejdet lokalt for de enkelte uddannelser, samt at sikre en 
fælles standard omkring centrale områder som eksamensafvikling, realkompetencevurdering, 
optagelse i skolepraktik m.m.  Se særskilt dokument ” Lokale undervisningsplaner for grund- og 
hovedforløb på NEXT – generel del 1” samme sted på hjemmesiden!   
 
For hver uddannelse skolen udbyder er der endvidere udarbejdet en del 2 for henholdsvis 
grundforløb 2 og hovedforløbet. 
 

2.0 Fagenes formål og profil  
 

1. Det uddannelsesspecifikke fag Webproduktion – formål og profil: 

I faget lærer du det essentielle for moderne webproduktion: produktionsplanlægning, site layout, 

webside kodning, integration af foto og video, grundlæggende programmering, kvalitetskontrol og 

dokumentation. 

Du lærer at planlægge et projekt, og at koordinere de forskellige faser, metoder og elementer som 

indgår i projektet fra den første dialog med kunden til den afsluttende levering.  

Du lærer om site-strukturer, og hvordan du kan opbygge navigationen på en måde der er relevant 

for projektet og målgruppen.  

Du lærer om grundlæggende grafisk design af websites, og hvordan du kan indgå i dialog med en 

designer. 

Du lærer om farver og layout, typografi på nettet, og behandling og komprimering af foto og video.  

Du lærer om de tekniske krav til moderne websites: downloadhastighed, streaming af lyd og video, 

og responsive webdesign for mobile enheder. 

Du lærer at skrive standard-baseret webkode i html/css, brug af webeditors som fx Adobe 

Dreamweaver, og grundlæggende programmeringsbegreber som gælder i alle 

programmeringssprog - specifikt med praktisk anvendelse af JavaScript. 

Du lærer at opsøge ny viden, håndtere nye udfordringer, overholde deadlines, og indgå i kreativt 

samarbejde med andre. 

Du lærer at teste, fejlrette og dokumentere dit arbejde. 
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2. Grundfag – formål og profil:  

 

Dansk niveau E 

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 til at dokumentere og 

præsentere dit arbejde. 

 

Matematik niveau E 

Vi arbejder med matematik hvor det er direkte relevant for webproduktion. Fx lærer du at bruge 

matematiske modeller til at beregne downloadhastighed for fotos eller bitrates for streaming 

medier. Du arbejder med procentregning for at konvertere faste mål til procenter, for responsive 

websites som justerer sig i bredden for desktop, tablet, og mobile skærme. I programmering af små 

JavaScript spil kan matematikken beregne fx vinkler og afstand. På den måde indgår faget som en 

naturlig del af webproduktion og programmering. 

 

For elever uden merit for grundfagene er der ekstra undervisningen alene i grundfag. 

 

3. Valgfag – formål og profil:   

 

Støttefag: 

For elever som har brug for ekstra tid og hjælp til at blive mere rutineret i bestemte emner under 

det uddannelsesspecifikke fag eller grundfag. 

Bonusfag: 

For elever som har brug for ekstra udfordringer, og/eller vil fordybe sig i specialområder i 

webproduktion. 

 

Erhvervsfag 3 niveau 2 (Arbejdsplanlægning og samarbejde) 

Der gennemføres to tværfaglige projekter, hvor du arbejder sammen med elever fra andre 

uddannelser. De tværfaglige teams skal sammen planlægge, koordinere og producere. Du får 

praktiske erfaringer med arbejdsplanlægning, samarbejde og evaluering. 
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2.1 Struktur og indhold i undervisningsforløbet 
 
Webudvikler Grundforløb 2 er et samlet forløb som integrerer undervisningen i det 

uddannelsesspecifikke fag, valgfag, og 2 grundfag. Undervisningsformen er varieret, og omfatter 

læreroplæg med hands-on deltagelse fra eleverne, individuelle og kollaborative øvelser og opgaver, 

projektarbejde, planlægning og diskussioner i grupper, praktisk arbejde med billedmedier, 

samarbejde med andre uddannelser, lærings-leg hvor der indgår bevægelse, evt. ekskursioner 

m.m.. 

Overgangskravene til hovedforløbet omfatter især færdigheder og kompetencer i: 

produktionsplanlægning, forståelse for site opbygning, håndtering af fotos, grafik og video, 

webkodning, programmering, samarbejde, kvalitetskontrol, dokumentation, fagrelevant engelsk, og 

følgende grundfag: 

Grundfaget Dansk (niveau E) - udvikling af kommunikation, informationssøgning og -vurdering, 

dialog og argumention, dokumentation og præsentation. 

Grundfaget Matematik (niveau E) – modelleringskompetencer mv. som er relevante i forhold til 

webproduktion, programmering og beslægtede felter. 

 

Der sættes særlig fokus på grundfagene i bestemte moduler, mens elementer fra grundfagene 

indgår løbende. 

 

Alle elever uanset evt. merit deltager i den integrerede undervisning i grundfagene. 

Undervisningen i grundfag afsluttes med standpunktskarakter, medmindre eleven har merit for 

faget.  

Grundfagseksamen afholdes i enten Dansk eller Matematik. Elever med merit for det fag som bliver 

udtrukket skal ikke til grundfagseksamen. 
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Faglige mål (fra Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til webudvikler, 26.04.2018): 

§ 3. For at kunne blive optaget til skoleundervisningen i hovedforløbet skal eleven opfylde 
betingelserne i stk. 2-5. 

 
Stk. 2. Eleven skal have grundlæggende viden på følgende områder: 

1) Forskellige kode- og scriptsprog, der anvendes i webproduktion. 
2) Farvesystemer, billed- og grafikformater og deres anvendelighed. 
3) Fremgangsmåder ved kvalitetskontrol af eget arbejde. 
4) Produktionsplanlægning af digitale kommunikationsprodukter. 
5) Teknisk dokumentation. 
6) Faglige og tekniske termer på både dansk og engelsk. 
 

Stk. 3. Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og redskaber 
til løsning af enkle opgaver under overholdelsen af relevante forskrifter: 

1) Anvendelse af kode- og scriptsprog i forbindelse med produktion af enkle webproduktioner. 
2) Eksportere og tilpasse originalmaterialer til relevante filformater i forbindelse med 
webproduktion. 
3) Fagligt sikker udførelse af simpel kvalitetskontrol af eget arbejde og formidling heraf til 
andre. 
4) Udarbejdelse og begrundelse af en produktionsplan. 
5) Fagligt sikker indsamling og anvendelse af teknisk dokumentation, herunder afgørelse af, 
hvorvidt den er anvendelig i den givne situation. 
6) Eleven kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt på dansk og engelsk med en vis præcision i et 
sammenhængende sprog inden for relevante emner og situationer i erhverv og uddannelse. 
 

Stk. 4. Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne: 
1) selvstændigt foretage kodning og scripting i forbindelse med fremstillingen af enkle 
webproduktioner, 
2) selvstændigt anvende korrekte filformater o.l. i forhold til mindre webproduktioner, 
3) tage ansvaret for dokumentationen og kvalitetskontrol af eget arbejde, 
4) selvstændigt planlægge og gennemføre enkle arbejdsopgaver, 
5) foretage planlægning af webproduktioner, 
6) tage initiativ til samarbejde med andre om løsning af opgaver, 
7) selvstændigt opsøge teknisk viden, som er relevant for udførelsen af en given arbejdsopgave 
og 
8) forstå og anvende faglige udtryk og begreber på både dansk og et relevant fremmedsprog 
svarende til grundfaget engelsk på E-niveau i forbindelse med udførelse af arbejdsopgaver. 
 

Stk. 5. Eleven skal have gennemført følgende grundfag på følgende niveau og med følgende 
karakter: 

1) Dansk på E-niveau, bestået. 
2) Matematik på E-niveau, bestået. 

 

  



LOKAL UNDERVISNINGSPLAN EUD GF2 
   

2. JULI 2018 7 

 

 

Moduler og antal uger: 

  uger: Web Grund  ialt 

1. HTML/CSS – 5 uger 5  5 

2. Photoshop, komprimering, layout mv – 1 uge 1  6 

3. Produktionsplanlægning/Dokumentation/Dansk – 1 uge  1 7 

4. Valgfag: Støttefag/Bonusfag – 1 uge   8 

5. Programmering / JavaScript / Matematik – 6 uger 4 2 14 

6. Valgfag: Erhvervsfag 3 niv. 2 (Arb.planlæg. & samarbejde) – tværfagligt – 2 uger   16 

7. Valgfag: Støttefag/Bonusfag – 1 uge   17 

8. Portfolio projekt/Dansk/Grundfagsseksamen/GF prøve – 3 uger 2 1 20 

  _ _ 

  12 4 

 
Modulernes faktiske skemalægning vil variere i forhold til kalender, koordinering af tværfaglige projekter med 

andre uddannelser, og for at give det optimale samspil mellem kodning, behandling af billedmaterialer, 

produktionsplanlægning osv.. 
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2.2 Beskrivelse af det faglige formål, indhold og opgaver i de 
enkelte læringsmoduler  
 

Modul 1: HTML/CSS  (5 uger) 

2.2.1 Undervisningsmodulets formål 

Eleven skal opnå viden, færdigheder og kompetencer i brug af webkode sprogene HTML og CSS til 

at producere velfungerende, responsive web-sider og -sites.  

Modulet giver også en bred introduktion til uddannelsen og til webfaget, til en webudviklers rolle i 

forhold til designere og andre beslægtede faggrupper, og til perspektiverne i faget og 

jobmuligheder. 

Derudover er målet at skabe et godt socialt miljø på holdet, hvor samarbejde og dialog indgår som 

naturlige elementer i hverdagen. 

 

2.2.2 Elevens læringsudbytte 

Arbejdsmetoder, grundbegreber og praktiske færdigheder indenfor html/css, herunder også 

datadisciplin, farvekoder, semantiske elementer, opsøgende søgning af tekniske informationer, 

løbende kode kommentering, mv..  

Samarbejde og kollaborative arbejdsformer. 

 

Eleven bliver fortrolig med de centrale begreber i web kode, bl.a.: 

- block & inline elementer, attributter mv. 

- semantiske tags og deres rolle i siden 

- samspillet mellem HTML og CSS 

- selector typer, boxmodellen & box-sizing 

- layout teknikker: floats & clearing, flexbox, grids, positioning o.l. 

- responsive layout med procenter, media queries mv. 

- webfonts & styling af typografi 

 

2.2.3 Valg af arbejdsformer 

Korte lærer-oplæg, som lægger op til praktiske individuelle og kollaborative øvelser & opgaver.  

Andre elementer der indgår i undervisning er cooperative learning øvelser, kahoots, diskussioner, 

lærer evalueringer og forskellige former for elev evalueringer. 

Eleverne producerer en række websider og sites i stigende kompleksitet, som uploades til elevens 

egen skole webserver, og indgår i den afsluttende portfolio. 
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2.2.4 Valg af opgaver 

Se nextkbh.itslearning.com - faget CR Web GF2. 

 

2.2.5 Tilknyttede uddannelsesmål 

Stk. 2. Eleven skal have grundlæggende viden på følgende områder: 
1) Forskellige kode- og scriptsprog, der anvendes i webproduktion. 
3) Fremgangsmåder ved kvalitetskontrol af eget arbejde. 
5) Teknisk dokumentation. 
6) Faglige og tekniske termer på både dansk og engelsk. 

 
Stk. 3. Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og redskaber 
til løsning af enkle opgaver under overholdelsen af relevante forskrifter: 

1) Anvendelse af kode- og scriptsprog i forbindelse med produktion af enkle webproduktioner. 
3) Fagligt sikker udførelse af simpel kvalitetskontrol af eget arbejde og formidling heraf til 
andre. 
5) Fagligt sikker indsamling og anvendelse af teknisk dokumentation, herunder afgørelse af, 
hvorvidt den er anvendelig i den givne situation. 
6) Eleven kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt på dansk og engelsk med en vis præcision i et 
sammenhængende sprog inden for relevante emner og situationer i erhverv og uddannelse. 
 

Stk. 4. Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne: 
7) selvstændigt opsøge teknisk viden, som er relevant for udførelsen af en given arbejdsopgave 
8) forstå og anvende faglige udtryk og begreber på både dansk og et relevant fremmedsprog 
svarende til grundfaget engelsk på E-niveau i forbindelse med udførelse af arbejdsopgaver. 
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Modul 2: Photoshop, komprimering, layout mv (1 uge) 

2.2.1 Undervisningsmodulets formål 

Eleven skal opnå viden og færdigheder i brug af Photoshop til simpel billedbehandling, beskæring, 

og komprimering til nettet.  

Eleven skal lære de grundlæggende teknikker for design af responsive websites med Photoshop i 

et kolonnebaseret system. 

 

2.2.2 Elevens læringsudbytte 

Grafiske og fotografiske filformater og deres anvendelser. 

Farvesystemer, bitdepth, hex koder, filstørrelser i forhold til downloadtid osv. 

 

 

2.2.3 Valg af arbejdsformer 

Korte lærer-oplæg, som lægger op til praktiske individuelle og kollaborative øvelser & opgaver.  

Eleverne arbejder med fotos, grafik og site layouts, som indgår i deres webprojekter. 

 

2.2.4 Valg af opgaver 

Se nextkbh.itslearning.com - faget CR Web GF2. 

 

2.2.5 Tilknyttede uddannelsesmål 

Stk. 2. Eleven skal have grundlæggende viden på følgende områder: 
2) Farvesystemer, billed- og grafikformater og deres anvendelighed. 

 
Stk. 3. Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og redskaber 
til løsning af enkle opgaver under overholdelsen af relevante forskrifter: 

2) Eksportere og tilpasse originalmaterialer til relevante filformater i forbindelse med 
webproduktion. 
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Modul 3: Produktionsplanlægning/Dokumentation/Dansk (1 uge) 

2.2.1 Undervisningsmodulets formål 

Eleven skal opnå færdigheder med udarbejdelse af produktionsplaner, indhentning af af teknisk 

dokumentation, og dokumentation af eget arbejde. 

 

2.2.2 Elevens læringsudbytte 

Arbejdsmetoder ifm. produktionsplanlægning og dokumentation. 

Dansk: videreudvikling af elevens kompetencer i informationssøgning, effektiv læsestrategier og 

skriftlig formulering.  

 

2.2.3 Valg af arbejdsformer 

Korte lærer-oplæg, som lægger op til praktiske individuelle og kollaborative øvelser & opgaver.  

 

2.2.4 Valg af opgaver 

Se nextkbh.itslearning.com - faget CR Web GF2. 

 

2.2.5 Tilknyttede uddannelsesmål 

 
Stk. 2. Eleven skal have grundlæggende viden på følgende områder: 

4) Produktionsplanlægning af digitale kommunikationsprodukter. 
 
Stk. 3. Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og redskaber 
til løsning af enkle opgaver under overholdelsen af relevante forskrifter: 

4) Udarbejdelse og begrundelse af en produktionsplan. 
 

Dansk:  
Kommunikation: 
3. vælge og anvende it og multimodale medier hensigtsmæssigt til kommunikation, 
informationssøgning og formidling 
4. skelne mellem og reflektere over virksomheders interne og eksterne kommunikation 
5. demonstrere viden og bevidsthed om sproglige normer i diverse kontekster, herunder det 
konkrete erhverv og elevens konkrete uddannelsesvalg 
 
Læsning: 
1. læse og forstå teksters betydning i almene og erhvervsmæssige sammenhænge og anvende 
relevante læsestrategier i forhold til læseformål, teksttype og kontekst 
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2. gennemføre målrettet og kritisk informationssøgning med relevans for erhverv, uddannelse og 
dagligdag 
3. 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: 
1. forholde sig til kultur, sprog, erhverv og uddannelse gennem analyse og diskussion af tekster 
2. iagttage og analysere diverse tekster med relevans for det konkrete erhverv, den konkrete 
uddannelse og dagligdagen 
 
Fremstilling: 
1. 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. 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  
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Modul 4: Valgfag: Støttefag/Bonusfag (1 uge) 

2.2.1 Undervisningsmodulets formål 

Støttefag: 

Elever som har brug for det, kan her blive mere rutineret i bestemte emner under det 

uddannelsesspecifikke fag eller grundfag. 

Bonusfag: 

Elever som har brug for ekstra udfordringer, kan fordybe sig i specialområder i webproduktion. 

 

Eleverne vælger mellem Støttefag og Bonusfag i samråd med lærerne. 

I dette (første) Støttefag/Bonusfag modul, er der erfaringsmæssigt få elever som er parat til ekstra 

udfordringer, og mange der har brug for mere rutine eller variationer over de teknikker de har 

mødte i de første uger af forløbet. Men enkelte mere erfarne elever kan allerede nu være parat til 

at udforske emner som ligger lidt udenfor forløbets standardpensum. 

2.2.2 Elevens læringsudbytte 

Støttefag: Øget rutine med grundlæggende emner og teknikker. 

Bonusfag: Nye udfordringer for enkelte erfarne elever. Emner vælges i samråd med lærerne. 

 

 

2.2.3 Valg af arbejdsformer 

Særligt tilrettelagte ekstra øvelser og opgaver, valgt i samråd mellem lærer og elev. 

Differentieret undervisning. 

 

2.2.4 Valg af opgaver 

Se nextkbh.itslearning.com - faget CR Web GF2. 

 

2.2.5 Tilknyttede uddannelsesmål 

Der er ingen fastsatte mål i de to Støttefag/Bounusfag uger, da emnerne vælges individuelt i 
samråd mellem elev og lærer. 
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Modul 5: Programmering / JavaScript / Matematik  (6 uger) 

2.2.1 Undervisningsmodulets formål 

a. At eleven forstår og kan anvende i praksis de grundlæggede programmeringsbegreber som er 

fælles for mange programmeringssprog. 

b. At eleven selvstændigt kan løse typiske programmeringsopgaver i JavaScript. 

c. At eleven opnår matematiske modelleringskompetencer som er relevante for uddannelsen. 

d. At eleven introduceres til spilprogrammering. 

 

2.2.2 Elevens læringsudbytte 

Programmering:  

Arbejdsmetoder, grundbegreber og praktiske færdigheder indenfor programmering med 

JavaScript, herunder: event handlers, variabler, betingelser, funktioner, 

funktionsparametre/arguments, arrays, løkker, mv. 

Document Object Modellen. 

Fejlfindings teknikker. 

 

Matematik niveau E: 

Modelleringskompetencer til løsning af relevante problematikker ifm. website opbygning og 

programmering. 

At kunne genkende hvor det er relevant at anvende bestemte matematiske teknikker. 

At kunne anvende tal og symboler, forklare løsningsmetoder, og anvende relevante hjælpemidler. 

 

2.2.3 Valg af arbejdsformer 

Korte lærer-oplæg, som lægger op til praktiske individuelle og kollaborative øvelser & opgaver.  

Andre elementer der indgår i undervisning er cooperative learning øvelser, kahoots, diskussioner, 

lærer evalueringer og forskellige former for elev evalueringer. 

Eleverne producerer websider med JavaScript eleementer såsom billedgallerier af stigende 

kompleksitet, og mindre spil, som uploades til elevens egen skole webserver, og indgår i den 

afsluttende portfolio. 

 

2.2.4 Valg af opgaver 

Se nextkbh.itslearning.com - faget CR Web GF2. 
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2.2.5 Tilknyttede uddannelsesmål 

Webudvikler overgangskrav: 

Stk. 4. Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne: 
1) selvstændigt foretage kodning og scripting i forbindelse med fremstillingen af enkle 
webproduktioner. 

 
Matematik: 
1. Foretage matematisk modellering til løsning af enkle og sammenhængende praktiske opgaver 
fra erhverv, hverdag eller samfund, herunder (modelleringskompetence), 
2. genkende enkle og sammenhængende matematiske opgaver i praktiske situationer 
(tankegangs- og repræsentationskompetence), 
3. anvende tal og symboler, der repræsenterer kendte forhold, samt anvende og omforme enkle 
formeludtryk (symbolkompetence), 
4. forklare anvendte matematiske løsningsmetoder og gøre rede for den dertil anvendte 
matematik (kommunikationskompetence) og 
5. anvende relevante hjælpemidler (hjælpemiddelkompetence). 
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Modul 6: Valgfag: Erhvervsfag 3 niv. 2 (Arbejdsplanlægning & samarbejde) (2 uger) 

2.2.1 Undervisningsmodulets formål 

En webudvikler skal kunne indgå i et kreativt samarbejde med en række andre faggrupper, 

projektledere, kunder osv. Formålet med modulet er at give eleven mulighed for praktiske 

erfaringer med planlægning og samarbejde i forskellige konstellationer. 

I praksis vil modulet oftest skemalægges som fx: 

- ét projekt på 3 dage i samarbejde med programmeringselever fra HTX 

- ét projekt på 6 dage i samarbejde med elever fra Foto, Mediegrafiker, Film-TV og andre 

uddannelser 

Den nærmere skemalægning vil derfor variere i forhold til skemaerne for de andre uddannelser. 

 

2.2.2 Elevens læringsudbytte 

Selvstændige erfaringer med at planlægge og gennemføre et webprojekt i samarbejde med andre 

faggrupper. Eleven skal her kunne trække på alt hvad hun har lært i de foregående moduler, og 

bruge det kreativt indenfor stramme deadlines. 

 

 

2.2.3 Valg af arbejdsformer 

Rammerne for projekterne udarbejdes af lærerne, men de individuelle projekter er planlagt og 

gennemført af eleverne i tværfagligt samarbejde. 

 

2.2.4 Valg af opgaver 

For eksempler på tidligere projekter, se fx http://nextmedieproduktion.dk/ 

 

2.2.5 Tilknyttede uddannelsesmål 

Webudvikler overgangskrav: 

Stk. 4. Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne: 
2) selvstændigt anvende korrekte filformater o.l. i forhold til mindre webproduktioner, 
4) selvstændigt planlægge og gennemføre enkle arbejdsopgaver. 
5) foretage planlægning af webproduktioner, 
6) tage initiativ til samarbejde med andre om løsning af opgaver, 
 

 

http://nextmedieproduktion.dk/
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Arbejdsplanlægning og samarbejde (niveau 2): 

.. at eleven på grundlæggende niveau kan: 

- vurdere og diskutere planlægning af forskellige arbejdsprocesser   

- identificere forskellige samarbejdsrelationer, herunder roller og konflikttyper  

- anvende dialog og argumentation i samarbejdet. 

 

Dansk: Kommunikation: 
1. kommunikere reflekteret i almene og erhvervsfaglige situationer med brug af relevante tale-, 
lytte- og samtalestrategier i forhold til formål og situation 
2. kommunikere hensigtsmæssig i samarbejde og samvær med andre 
 

 

 

 

 

 

Modul 7: Valgfag: Støttefag/Bonusfag (1 uge) 

Se modul 4. 

I dette (andet) Støttefag/Bonusfag modul, er der erfaringsmæssigt flere elever som er parat til 

ekstra udfordringer i form af Bonusfag. 

Emner som kan være relevante er fx Bootstrap, WordPress og andre CMS systemer og meget 

andet. 
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Modul 8: Valgfag: Portfolio projekt / Dansk / Grundfagsseksamen / GF prøve (3 uger) 

2.2.1 Undervisningsmodulets formål 

Modulet afslutter forløbet med: 

- portfolio projektet: eleven planlægger, beskriver, designer og bygger et portfolio website som 

fremviser alt det bedste hun har produceret under hele forløbet.  

- Eksamensforberedelse  

- Grundfagseksamen  

- GF prøven 

 

2.2.2 Elevens læringsudbytte 

Selvstændige erfaringer med at planlægge, beskrive, designe og producere et flot personlig 

portfolio, som præsenterer så vidt muligt alt hvad hun har lært i hele grundforløbet. 

Dansk: videreudvikling af skriftlige  

 

2.2.3 Valg af arbejdsformer 

Individuelt arbejde, med læreren som konsulent, og kollaborativ feedback blandt eleverne. 

 

2.2.4 Valg af opgaver 

Se nextkbh.itslearning.com - faget CR Web GF2. 

 

2.2.5 Tilknyttede uddannelsesmål 

Webudvikler overgangskrav: 

Stk. 4. Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne: 
3) tage ansvaret for dokumentationen og kvalitetskontrol af eget arbejde 
 

Dansk: Fremstilling: 

3. gå i dialog om egne og andres skriftlige produkter fra erhverv og uddannelse, herunder om 
skriveformål, målgruppe, genre og sprog 

4. vælge og anvende hensigtsmæssige repræsentationsformer med direkte relevans for det 
konkrete erhverv og den konkrete uddannelse 
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2.2.1 Fagintegration  
 

Grundfaget Dansk (niveau E): Der sættes særlig fokus på faget i modul 3 

(Produktionsplanlægning/Dokumentation/Dansk), og derudover integreres faget i en række 

moduler. Fagets læringsmål er relevante for forskellige aspekter af det uddannelsesspecifikke fag. 

 

Følgende mål integreres i modul 6 (Valgfag: Arbejdsplanlægning & Samarbejde) 

Kommunikation 1 & 2 ("..tale-, lytte- og samtalestrategier .. kommunikere hensigtsmæssigt i 

samarbejde og samvær med andre ..") integreres i de tværfaglige gruppeprojekter, såsom ”NEXT 

WEEK” bl.a.  ifm. planlægningen af projektet. 
 

 

Følgende mål integreres i modul 3 (Produktionsplanlægning/Dokumentation/Dansk): 

Kommunikation 3 ("..vælge og anvende it og multimodale medier hensigtsmæssigt til 

kommunikation, informationssøgning og formidling ..") ved strukturerede gruppeøvelser om at 

undersøge og præsentere indbyrdes aktuelle it- og web-relaterede emner. 
 

Kommunikation 4 ("..skelne mellem og reflektere over virksomheders interne og eksterne 

kommunikation..") med sammenligning af firmawebsites ift. intranet systemer. 
 

Kommunikation 5 ("..sproglige normer i diverse kontekster ..") med øvelser om sammenligning af 

websites rettet mod forskellige målgrupper. 

 

Læsning 1, 2 & 3 ("..læse og forstå .. læsestrategier .. informationssøgning .. redegøre for læsning 

med relevans for det konkrete erhverv..") og Fortolkning 1 & 2 ("..forholde sig til kultur, sprog, 

erhverv og uddannelse gennem analyse og diskussion af tekster..iagttage og analysere diverse 

tekster med relevans for det konkrete erhverv..") ved kombinerede individuelle- og gruppe-øvelser 

med fokus på fagets udvikling, historie, og aktuelle tendenser i både site design og teknik. 

 

Fremstilling 1 & 2 ("..anvende relevante skrivestrategier og udtrykke sig forståeligt og varieret i 

skrift, tale, lyd og billede .. planlægge, forberede og fremstille forholdsvis korrekte skriftlige og 

mundtlige tekster ved brug af teksttyper med direkte relevans for det konkrete erhverv") 

ved at eleverne trænes i at formulere produktionsplan og dokumentation.  

 

Følgende mål integreres i modul 8 (Portfolio projekt / Dansk / mv): 

Fremstilling 3 & 5 (".. gå i dialog om egne og andres skriftlige produkter .. vælge og anvende 

hensigtsmæssige repræsentationsformer med direkte relevans for det konkrete erhverv..") 
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Grundfaget Matematik (niveau E): Der sættes særlig fokus på faget i modul 5 

(Programmering/JavaScript/Matematik). 

Fagets læringsmål er relevante for forskellige aspekter af det uddannelsesspecifikke fag. 

 

Følgende mål integreres især i modul 5 (Programmering / JavaScript / Matematik ): 

Kompetencemål 1 (”Foretage matematisk modellering til løsning af enkle og sammenhængende 

praktiske opgaver…”)  

Kompetencemål 2 (”genkende enkle og sammenhængende matematiske opgaver i praktiske 

situationer…”)  

Kompetencemål 3 (”anvende tal og symboler, der repræsenterer kendte forhold, samt anvende og 

omforme enkle formeludtryk…”)  

Kompetencemål 4 (”forklare anvendte matematiske løsningsmetoder og gøre rede for den dertil 

anvendte matematik…”)  

Kompetencemål 5 (”anvende relevante hjælpemidler…”)  

Målene integreres gennem øvelser og opgaver hvor matematik indgår i programmering af  

JavaScript animationer og spil. 

 

Derudover integreres faget hvor relevant i modul 1 (HTML/CSS): 

Fx i forbindelse med layout-beregning af elementbredder i % (med eller uden padding, border og 

margin) og konvertering mellem størrelser målt i pixels og i procent; i beregning af filstørrelser og 

downloadtid for alle filer i et website; i beregning af bitrates for streaming medier, osv. . 
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2.2.2 Særlige krav til udstyr og lærerkvalifikationer   
 

Udstyr: 

Der skal bruges moderne cross-platform (Mac/Win) computere med internetadgang (en computer 

pr. elev), opdateret software, og relevant tilbehør: printere, projektor/højttaler/lærred, et udvalg 

af mobile enheder (f.eks. iPads) til testning af websites. 

 

Lærerkvalifikationer: 

Lærerne skal have ekspertise i og erfaringer med planlægning, design, og produktion af responsive 

websites. Lærerne skal have erfaringer med undervisning i webdesign, webkodning, og 

beslægtede områder.  

Lærer som underviser i grundfag skal have relevante kompetencer. 
 

2.3 Løbende evaluering   
 

a. Eleverne afleverer normalt én opgave hver uge. Der gives individuelle feedback til eleven om 

opgaven både mundtligt og på skolens Learning Management System 'ItsLearning'. Lærerne 

udpeger elevens succeser til opmuntring, og specifikke områder hvor en øget fokus er nødvendig 

og kan bære frugt. Der gives løbende karakterer efter bestået/ikke bestået eller 7-trins skala. 

Karaktererne for de løbende afleveringer indgår som bedømmelsesgrundlag for den afsluttende 

standpunktskarakter.  

 

b. Lærerne får i LMS-systemet ItsLearning et klart overblik over evt. manglende eller svage 

afleveringer, og kan sætte ind med støtte, opmuntring eller krav efter behov og vurdering. 

 

c. Regelmæssige kollaborative og cooperative learning strategier strukturerer vidensdeling, og 

systematisk giver rammer for at eleverne drøfter deres forståelse for faglige emner, og derved 

bliver bevidst om egne styrker og svagheder. 

 

d. Regelmæssige korte online tests i ItsLearning giver både lærere og elever et klart billede af 

styrker og svagheder. Eleven kan her selv se emner hvor der er brug for øget indsats, og i dialog 

med læreren finde frem til relevante læringsstrategier. 
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2.4 Afsluttende standpunktsbedømmelse  
 

Der gives en afsluttende standpunkt-bedømmelse efter 7-trinsskalaen. Standpunktskarakteren 

udtrykker elevens opfyldelse af fagets mål (Jf.  Bilag 2 i Hovedbekendtgørelsen)     

 

2.5 Eksaminationsgrundlag  
 
Valg af overgangskrav som udgør grundlaget for den praktiske prøve samt andre retningslinjer for 
prøven og eksamen, foretages i efteråret 2018 i samarbejde med de øvrige skoler som udbyder 
Webudvikler GF2 samt ministeriets fagkonsulent, efter ministeriets retningslinjer.    
 

2.6 Bedømmelsesgrundlag  
 
Bedømmelsesgrundlaget ved den mundtlige eksamen er udførelsen af den praktiske prøve, samt 
elevens mundtlige præstation ved den mundlige eksamen.  
Der gives karakteren Bestået/Ikke Bestået. 
 

2.7 Bedømmelseskriterier  

De nærmere bedømmelseskriterier skal være fælles for alle skoler som udbyder Webudvikler GF2, 
og fastlægges derfor i efteråret 2018 i samarbejde med de øvrige skoler – jf afsnit 2.5.  
 
 

2.8 Grundforløbsprøven  

 
Den praktiske prøves varighed er 6 klokketimer.  
 
Opgaven vælges af skolen fra skolernes opgavebank. 
Opgaven består af 3 delopgaver;  
1. html/css (hovedopgaven)  
2. programmering (i javascript) 
3. billedbehandling/grafisk design og dokumentation 
 
Den mundtlige eksamination [med censor] varer 30 minutter inkl. votering. 


