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Lokal undervisningsplan for mediegrafikeruddannelsens hovedforløb 
 
 
 
Indledning 
 

Den lokale undervisningsplan fastsættes af skolen i samarbejde med det lokale 
uddannelsesudvalg. Planen er skolens og dermed også lærernes redskab til dokumentation af 
den undervisningspraksis, der finder sted. 

 
Undervisningsplanen skal foreligge færdigudarbejdet inden skoleopholdets begyndelse. Eleverne 
skal gøres bekendt med undervisningsplanen, og den skal være tilgængelig på skolens 
hjemmeside. 
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Generelt for skolen 

Praktiske oplysninger 
NEXT – UDDANNELSE KØBENHAVN (NEXT) udbyder 10-klassesforløb, 
erhvervsuddannelser, eux, htx, hhx, stx, hf og efteruddannelseskurser. Vi er 
Danmarks største erhvervs- og gymnasieskole med adresser 14 steder i 
Storkøbenhavn. 
 
Skolen arbejder vedvarende med følgende vision: 
 
Én skole med bedre uddannelse til flere i et værdiskabende samspil med omverden. 
 
Dette betyder: 
Én skole – vores skole: En ambitiøs og attraktiv arbejdsplads, som er 
professionel, kompetent og kreativ. 
 
Bedre uddannelse til flere: Uddannelser i front med faglighed, pædagogisk nytænkning 
og øget elevgennemførelse. 

Et værdiskabende samspil med omverdenen: Det fortrukne samarbejdsvalg. 
Opsøge muligheder for udvikling, partnerskaber og nye netværk. 
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Skolens pædagogiske og didaktiske grundlag 
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 i øvrigt 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 praksis nær, 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 

 
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. 
 

Overordnet bestemmelse om elevernes arbejdstid 
Elevens læringsarbejde i skoleundervisningen i de respektive grund- og hovedforløb 
på NEXT har et omfang, der svarer til en fuldtidsbeskæftiget på arbejdsmarkedet (Jf. 
§61 stk.2 i BEK 1010, 22.9.2014) . Nedenfor i afsnit 3.0 ses en konkret redegørelse for 
elevens arbejdstid og arbejdsformer i de enkelte læringselementer. 

Udgangspunktet er, at tre ting skal være opfyldt i en 

læringssituation: 1 1. Der skal være en plan for aktiviteten og et 

oplæg til indholdet. 
1. Der skal være mulighed for at konsultere en lærer under processen. 
2. Der skal være en opfølgning. 

 
Det er skolens ansvar - i den lokale undervisningsplan - at beskrive, hvordan disse 
tre punkter opfyldes for målene i den enkelte uddannelse. Skolen er endvidere 
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ansvarlig for, at eleverne oparbejder en lang række kompetencer. Kompetencerne er 
ofte brede personlige kompetencer i modsætning til de ofte meget specifikke faglige 
kompetencer, eleverne skal opnå i den praktiske del af uddannelserne i 
virksomhederne. 
Nogle af de personlige kompetencer, eleverne skal opnå, er selvstændighed og evne 
til at planlægge eget arbejde 
Uddannelsen er som hovedregel tilrettelagt således, at eleverne har en ugentlig 
arbejdsbelastning svarende til 37 timer om ugen. Elevernes arbejdsindsats er 
tilrettelagt således, at de udover den almindelige skemalagte teoretiske og praktiske 
undervisning får lektier og opgaver/projekter for, som de selvstændigt skal forberede 
sig på og arbejde med. Såfremt eleven ikke yder den selvstændige arbejdsindsats og 
afleverer de stillede opgaver og projekter, vil eleven normalt ikke kunne bestå et 
skoleforløb. 

 
 

Det er således fortsat den enkelte afdeling, der i den lokale undervisningsplan 
beskriver indhold af opgaver og projekter og hvilket omfang, de har. Ligeledes 
tilrettelægger og beskriver afdelingen i hvilket omfang, der arbejdes i Open Learning 
Center, værksted eller teorilokale. Afdelingen beskriver ligeledes, hvordan eleverne 
støttes af lærere under projektarbejde. Arbejdet er med varierende lærerdækning 
afhængig af arbejdets og undervisningens karakter, Men begrebet lærerfri 
undervisning anvendes ikke. Afdelingen udarbejder så vidt muligt skema for arbejdet 
og som minimum for den styrede del af læringsaktiviteterne. Derudover vil det være 
den enkelte afdeling, der i den lokale undervisningsplan beskriver i hvilket omfang, 
der er lektielæsning / projektarbejde, samt tilbud om støtte til det på skolen. 

 
Overordnede bestemmelser om vurdering af elevernes kompetencer på NEXT 

Afsnittet 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: 

 
Forud for ajourføring af elevens personlige uddannelsesplan i erhvervsuddannelserne 
på NEXT 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. 



6 
 

2. Vurdering af elevens behov for tiltag: 
 

Her vurderes tiltag, der skal sikre elevens mulighed for at gennemføre den 
ønskede uddannelse, herunder specialpædagogisk støtte, 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. 

 
I forbindelse med optagelse på GF2 gennemfører vi optagelsessamtale med alle 
elever forud for opstarten på uddannelsen. Under denne samtale afklare og vurdere 
lærerne behovet for socialpædagogisk støtte og andre støttemuligheder. 
 
Kompetencevurdering af elever over 25 år 
Elever over 25 år skal efter gældende regler kompetencevurderes inden 14 dage efter 
grundforløb2’s start. Kompetencevurderingen er grundlaget for en eventuel 
afkortelse af elevens skole- og praktikforløb. 

 
Kompetencevurderingen følger denne procedure: 

 
• Alle elever over 25 år indkaldes til en samtale med den lærer der 

står for kompetencevurderingen 
 

• Har eleven allerede en relateret medie-erhvervsuddannelse er der faste 
regler for afkortning af mediegrafiker uddannelsens skole- og praktikdel. 
Reglerne er 
nærmere beskrevet i ”Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til 
mediegrafiker” på Undervisningsministeriets hjemmeside. 

 
• Kan eleven dokumentere tidligere erhvervserfaring indenfor det 

mediegrafiske arbejdsområde er der ligeledes faste regler for afkortning 
af mediegrafiker uddannelsens skole- og praktikdel. Reglerne er 
nærmere beskrevet i 
”Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til 
mediegrafiker” på Undervisningsministeriets hjemmeside 

 
• Medbringer eleven en portfolio over tidligere grafiske arbejder kan disse 

udgøre dokumentation for opnåede fagligheder. Portfolien vurderes 
gennem en afklarende samtale mellem elev og lærer. 
Skolens faglærere afgør efterfølgende i hvilket omfang portfoliens 
produkter skal anerkendes som dokumentation for allerede opnåede 
kompetencer med tilsvarende afkortning af uddannelsen til følge 

 
• Møder eleven op uden portfolio vurderes elevens kompetencer udfra en 

faglig test, der dokumenterer elevens faglige niveau indenfor de fire 
mediegrafiske kernefagligheder. 

 
• Alle elever modtager efterfølgende et brev med afgørelsen 
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omkringderes optagelse og meritering, ligesom de inviteres til en 
samtale på skolen med den lærer der står for kompetenceafklaringen. 

 
 
 

Eksamensregler på NEXT - erhvervsuddannelserne 
Afsnittet udspringer 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 3.0) . 

 
Skolens centrale eksamensreglement følges i alle skolens erhvervsuddannelser og 
rummer følgende bestemmelser: 

 
 
Organisation 

Centerchefen er eksamensansvarlig. 
 

Uddannelseslederen/afdelingslederen 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. 
 

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, informeres eleverne 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. 

 
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 
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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). 

 
 
 
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 indenfor 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. 

 
Projektprøve. Projektet er en afgrænset del af undervisningsforløbet, som af skolen 
er særligt tilrettelagt indenfor et eller flere faglige områder og som af skolen på 
forhånd er særligt udpeget for den eller de studerende som bedømmelsesgrundlag for 
eksamen. Projektet 
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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 3 ( 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 læringsaktiviteter oplyser generelt om: 

 
• adgangskrav for deltagelse i prøve eller eksamen i form af eksempelvis 

projekt- eller opgaveafleveringer 
 

• anvendelse af hjælpemidler 
 
 

• prøveformer – herunder om eksaminanden kan vælge mellem flere prøveformer 
 

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

• bedømmelsesgrundlag - hvilke produkter, processer og præstationer 
indgår i bedømmelsen og hvordan vægtes de enkelte elementer 

 
• anvendelse af 7-trinscala eller anden form for bedømmelse 

 
 
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. 

 
Eleven må under skriftlige og mundtlige prøver ikke modtage anden hjælp eller 
benyttet 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. 



10 
 

 
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. 

 
 
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. 

 
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. 
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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 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. 

Klager som vedrører svendeprøver eller lignende afgøres i samråd med det faglige 
udvalg for uddannelsen. 

 
Skolen tilstræber, at klagen er besvaret indenfor 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. 
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Eksamensreglement for elever 
 

Eksaminanderne skal indtage deres pladser 15 minutter før prøvens start, det gælder både 
for skriftlig og mundtlig eksamen.  
 
Ved prøven må kun benyttes det af skolen udleverede papir. Navn, klasse, fag og cpr.nr. 
anføres straks på alle modtagne ark også kladdepapir. 

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. 

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 den tilsynsførendes tilladelse og kun under opsyn af en tilsynsførende 

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. 
 

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. 

 

I tilfælde af sygdom gives besked til skolen hurtigst muligt. Skolen forbeholder sig ret til 
at kræve lægeerklæring. 

 

tilfælde af udeblivelse uden gyldig grund, er det elevens eget ansvar at tilmelde sig 
eksamen på et nyt tidspunkt. 

 

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: 

 
a) Eksamensforløbet 

 
b) de stillede spørgsmåls eller opgavers forhold til fagets 

 
c) bedømmelse 

 
Klagen skal indsendes til skolen senest to uger efter, at karakteren er meddelt eleven 
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Overgangsordninger 

Elever, der følger de gamle regler, og som lever op til de nye overgangskrav, kan 
frem til påbegyndelse af 1. hovedforløb blive overflyttet til nye regler ved anmodning 
til skolen. Har eleven en uddannelsesaftale, skal der også komme en anmodning fra 
virksomheden. I tillæg er det beslutte, at alle elever der færdiggøre et grundforløb på 
gammel ordning efter 1.dec. 2015 vil blive overflyttet til den nye 
Uddannelsesordning. Alle elever der har færdiggjort deres grundforløb før den 1. 
december 2015 vil fortsætte på den gamle uddannelsesordning. 
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Undervisningen i hovedforløbet 
 

Hovedforløbets overordnede struktur 

Hovedforløbet på mediegrafikeruddannelsen er opbygget af fire skoleperioder fordelt over dets 
samlede varighed på 4 år. På det 4. hovedforløb, HF4, afholdes den afsluttende prøve, 
svendeprøven. 

 
Hovedforløbets fag er sammensat af fagtyperne: grundfag, uddannelsesspecifikke fag, valgfag, 
valgfrie uddannelsesspecifikke fag, der tilvælges som specialefag eller valgfri erhvervsrettet 
påbygning. 

 
Skoledelen af hovedforløbet har en samlet varighed på 30 uger – som kan forøges med fire ugers 
ekstra specialefag i form af erhvervsrettet påbygning. (Påbygning er kun muligt for elever under 
standardiseret 30 ugers forløb, og er ikke muligt for elever med afkortet forløb). 

 
De fire hovedforløb er placeret som blokke af forskellig varighed, jævnt fordelt over det 
samlede hovedforløb. 
De valgfri specialefag, der i alt udgør seks uger og den valgfri erhvervsrettede påbygning på fire 
uger, kan placeres frit i forbindelse med hovedforløbene eller tidsrummet imellem disse. Valgfri 
specialefag og erhvervsrettet påbygning sammensættes efter elevens eget valg ud fra skolernes 
udbud af valgfri specialefag: 

 
 
 

 
 
 

Mellem hver af de fire skoleperiode ligger en praktikperiode – og tilsammen danner de 
rammerne for elevens faglige udvikling og håndværksmæssige dannelse. 
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Overblik: Hovedforløbenes temaer og fag 

Undervisningen på de enkelte hovedforløb er opbygget som tværfaglige og helhedsorienterede forløb, 
der forener læring, teori og praksis i et produktionsorienteret fokus. Herved bliver udvikling og 
produktion af et eller flere relaterede medieprodukter styrende for undervisningen i de 
uddannelsesspecifikke fag og for grundfag, i det omfang de meningsfuldt kan integreres. 

 
På den måde er hvert hovedforløb „tematiseret“, så undervisningen i de enkelte fag og elevernes 
opgaveløsning får et forenet tværfagligt og helhedsorienteret fokus. Typisk vil et hovedforløb være 
opbygget sådan at den fagfaglige undervisning i forløbets start anviser eksemplarisk teori, metoder 
og teknikker der gradvist overgiver ansvar og ejerskab til elevernes egne overvejelser og initiativer, 
efterhånden som projektfasen tager form. 

 
Kort skitseret er hovedforløbene planlagt sådan: 

 
 
HF1 – ”Grafisk Produktionsforståelse” 

Første hovedforløb er opbygget som et helhedsorienteret forløb, hvor faglig undervisning, teori 
og praktiske øvelser, tilsammen retter sig mod elevens egen udvikling og produktion af en 
overordnet mediegrafisk arbejdsopgave. 

 
Hovedforløbets tema „grafisk produktionsforståelse“ realiseres som en crossmedia produktion, der 
fokuserer på fremstilling af grafiske kommunikationsprodukter til publicering på tværs af medier og 
devices. Der undervises i fag der knytter sig til de fire mediegrafiske kernefagligheder, grafisk design, 
grafik og billede, grafisk produktionsforståelse og typografi. Hovedforløbet rummer også to ugers 
Engelsk på niveau F. 

 

Fagsammensætning på 

hovedforløbet: Grundfag: 
• Engelsk, niveau F, 2 uger 

 
Uddannelsesspecifikke fag: 

• Grafisk design, 1 uge 
• Typografi, 1 uge 
• Grafik og billeder, 1 uge 
• Grafisk produktionsforståelse, 1 uge 

• Crossmedia produktion, 2 uger 
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HF2 – ”Publicering og medieformer” 

Varighed: 6 uger 
 

Hovedforløb 2 har det omfangsrige, teksttunge produkt som omdrejningspunktet i elevens arbejde 
med at planlægge, designe, producere og publicere til henholdsvis et trykt og et digitalt medie. Målet 
er at skærpe elevens forståelsen for sammenhænge, forudsætninger og begrænsninger ved valg af 
medier og produktionsmetoder samt rationelt at tilrettelægge og producere en mere omfattende 
publikation. 

 
Grundfaget Design integreres i nogen grad med de uddannelsesspecifikke fag „Publicering og 
medieformer“ samt „Kommunikation og formidling I“. 

 
Hovedforløbet rummer desuden faget engelsk niveau E, som afsluttes med en eksamen. 

Fagsammensætning på hovedforløb 

2: Grundfag: 
• Engelsk, niveau E, 2 uger (inkl. eksamen) 
• Design, niveau D, 1,5 uge 

 
Uddannelsesspecifikke fag: 

• Kommunikation og formidling, 0,5 uge 
• Publicering og medieformer, 2 uger X 

 
HF3 - ” Markedsføring og branding” 

Varighed: 7 uger 
 

Hovedforløb 3 er tematiseret, og opbygget som et sammenhængende forløb. Med udgangspunkt i 
idéudvikling, grafisk design samt overvejelser om kommunikation, strategi produceres grafiske 
produkter til en markedsføringskampagne. 

 
Med udgangspunkt i udviklingen af et fiktivt produkt, dets designunivers og fysiske fremtræden i 
form af emballage med mere, udarbejdes en markedsførings- og brandingstrategi. Det grafiske 
arbejde bliver herefter at fremstille forskellige grafiske kommunikationsprodukter til en digitale 
markedsføring af produktet. 

Grundfaget Design C er delvist integreret og leverer hovedforløbets udgangspunkt i form af det produkt 
der skal markedsføres. Den afsluttende Design C eksamen placeres senere i forløbet. 

 
På hovedforløb 3 findes et valgfag, der udbydes efter skolens vurdering. Det kan være grundfag på 
højere niveau, eller valgfag indenfor relaterede tekniske, kommunikative eller designorienterede 
områder, der kan bidrage til den helhedsorienterede undervisning. 

 
 

Fagsammensætning på hovedforløb 

3: Grundfag: 
• Design niveau C, 1,5 uge (incl. eksamen) 
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Uddannelsesspecifikke fag: 

• Kommunikation og formidling II, 1 uge 
• Markedsføring og branding, 2,5 uge* 
• Valgfag: Valgfag, 2 uger 

 
 
HF4 – ”Virksomheden” 

Varighed: 3 uger + svendeprøve 
 

På hovedforløbet ligger også den afsluttende prøve, svendeprøven. 
 

Hovedforløbets endelige beskrivelse og fagindhold er under udarbejdelse hos det faglige udvalg og 
afventer sin endelige formulering. 

 
 

Fagsammensætning på hovedforløb 

4: Uddannelsesspecifikke 

fag: 
• Kommunikation og formidling III, 1 uge 
• Virksomheden, 1 uge 
• Iværksætteri og innovation, 1 uge 

 
 
De valgfri specialefag 

Samlet varighed: 6 uger 
De valgfri specialefag sammensættes efter elevens eget valg og skal tilsammen have en 
varighed på seks uger. 
Specialefagene udbydes i fællesskab af de skoler der har mediegrafikeruddannelsen. Udbuddet 
og sammensætningen af specialefag er varierende og kan findes i specialefagskataloget der 
findes på Grafiske Uddannelsers hjemmeside. Katalogets udbud af fag er sammensat så skolerne 
supplerer hinanden og til sammen dækker fagudbuddet. 

 
Specialefagene er alle på avanceret niveau og fagligt supplerer de uddannelsens bundne 
uddannelsesspecifikke fag, med et højere fagligt niveau eller introducerer eleven til 
fagligheder, der er relaterede og mere specialiserede i forhold til uddannelsens øvrige fag. 

 
De enkelte specialefag er af enten en eller to ugers varighed. 

 
Valgfri erhvervsrettet påbygning 

Varighed: op til 4 uger 
 

Den valgfri erhvervsrettede påbygning sammensættes ud fra specialefagskatalogets udbud af 
valgfag. 
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Undervisningsdifferentiering og skolens tilbud og vejledning om valgfag, talentspor, 
højniveaufag og påbygning 

 
Undervisningsdifferentiering 

På hovedforløbene gennemføres undervisningsdifferentiering for enten fagligt stærke elever 
eller elever med behov for ekstra støtte, som en integreret del af den daglige undervisning. 

Ønsket om undervisningsdifferentiering kan formuleres af eleven selv, men ellers er det op til 
lærerens skøn at indlede en dialog med en given elev omkring læringens niveau i forhold til 
elevens faglige niveau, sikkerhed og viden. 

 
På basis heraf kan der iværksættes en række initiativer, alt efter ressourcer, rammer, fag og 
hvad der praktisk er muligt at gennemføre: 

 
Enten: 

• Eleven løser en bunden opgave ”friere” fx med eget materiale og formgivning, med 
en øget kompleksitet eller inddragelse af mere avancerede teknikker 

 
• Eleven inddrager arbejde og opgaver fra sit praktiksted, der matcher den aktuelle 

undervisnings ”tema” og faglighed 
 

• Eleven introduceres til mere avancerede teknikker indenfor den aktuelle 
faglighed eller introduceres til relaterede fagligheder 

Eller: 
• Eleven tilbydes opgaver på et fagligt niveau, der danner forudsætning for læringsniveauet 

for den aktuelle undervisning. Eleven vil nemt komme til at arbejde forskudt i forhold til 
det øvrige holds undervisningsforløb, der derfor må tilpasses og planlægges anderledes 
ligesom eleven skal opfordres til en øget indsats og selvstudie/lektiearbejde for at opnå 
forløbets slutmål i tide. 

 
 
Differentiering: Fag på ekspertniveau 

Mediegrafiker-hovedforløbet rummer fire fag på ekspertniveau – nemlig to 
specialefag og to uddannelsesspecifikke fag: 

 
Specialfag på ekspertniveau: 

• Produktion af storformatprint, 2 uger 
• Kreativitet og design, 1 uge 

 
Uddannelsesspecifikke fag på ekspertniveau: 

• Markedsføring og branding, 2,5 uge 
• Kommunikation og formidling III, 1 uge 

 

Ekspertfagenes læringsmål svarer til de bundne og valgfri uddannelsesspecifikke fags mål, 
men fagene bedømmes på et højere niveau. 
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Sammenhæng mellem praktik og skole 

Berøringsfladen mellem skole og praktik er knyttet sammen på to niveauer, elevens portfolio og 
skolens kontaktlærerordning. 

 
Portfolio 
 

Portfolien på mediegrafikeruddannelsen anvendes på to måder: dels som et arbejds- og 
evalueringsredskab i løbet af uddannelsen og dels som eksaminationsgrundlag ved den 
afsluttende svendeprøve. Der skelnes derfor mellem ”arbejdsportfolio” og 
”præsentationsportfolio”, alt efter det formål den tjener. 

 
Eleven udarbejder løbende sin arbejdsportfolio på sit praktiksted, ved at samle eksempler på 
udførte arbejdsopgaver. Portfolien afspejler således elevens praktikuddannelse og faglige 
udvikling. Til hvert skoleophold på hovedforløbet forbereder eleven en præsentation af sin portfolio, 
der således danner »bro« mellem elevens praktikperioder og elevens skoleophold. 

 
På hvert skoleopholdet skiftes eleverne til at præsentere deres portfolier for holdets øvrige elever 
og lærer, idet eleven fortæller om de opgaver og fagligheder der er eksemplificeret i portfoliens 
indhold. 

 
Dét vi sammen bruger den til er at I får lejlighed til at vise jeres medstuderende og os lærere hvad I 
arbejder med i jeres hverdag i virksomhedspraktikken – og det er giver rigtig god læring at dele dén 
viden: alle får en indblik i hvor bred uddannelsen er og nyder godt af gensidig inspiration, ligesom 
vi undervejs med udgangspunkt i jeres fremlæggelser kan diskutere faglighed, design, 
mediegrafikerhverdag etc. 

 
Portfolien bidrager således til holdets fælles faglige forståelse og der kan løbende knyttes an til 
elementer fra elevernes præsentationer i den løbende undervisning. 

 

Portfolien skal bestå af fire eksempler på arbejdsopgaver og produkter fra elevens praktikperiode 
– det er et krav at de skal dække fagets fire kernefagligheder (design, typografi, 
produktionsforståelse og grafik og billede). ligesom der både skal være mindst ét digitalt produkt 
og ét trykt produkt. 

 
Kontaktlærer 
 

Alle elever har tilknyttet en kontaktlærer, som gennem besøg på praktiksteder og eventuelt 
løbende elektronisk dialog kan bistå med information om uddannelsen, spørgsmål om faglig 
retning etc. 
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Indholdet i skolepraktik, samt praktikbedømmelse af elever i praktik 
 
Skolepraktik tilbydes egnede praktikpladssøgende elever, som umiddelbart efter at have 
afsluttet et adgangsgivende grundforløb ikke har en uddannelsesaftale. Skolepraktik 
tilbydes ligeledes elever, som har gennemført et kompetencegivende trin af en uddannelse 
med uddannelsesaftale. Alle elever, som søger om skolepraktik skal have en aktiv profil på 
www.praktikpladsen.dk  
 
 
Skoleaftale  
I forbindelse med overgang fra grundforløb til skolepraktik, skal der laves en skoleaftale 
mellem skole og elev om elevens fortsatte uddannelse. Skoleaftalen indeholder en plan for 
elevens praktikuddannelse (uddannelsesplan) med tilhørende skoleundervisning.  
 
 
Uddannelsesplan 
Undervisningstilrettelæggelsen tager afsæt i den enkelte elevs forudsætninger, herunder 
nye elever med grundforløbskompetence, elever med erhvervskompetencer fra VFU, 
delaftaler, kortaftaler eller elever fra ordinære aftaler (uforskyldt mistet aftale). Der 
udarbejdes en samlet uddannelsesplan for hver enkelt elev med progression i forhold til 
målene for hovedforløbene. Uddannelsesplanen skal løbende justeres efterhånden som 
kompetencerne erhverves gennem enten praktikcenteropgaver og eller reel praktik i 
virksomhederne. Den enkelte elevs erhvervede kompetencer inddrages og danner grundlag 
for tilrettelæggelse af individuelle lærlings mål i relation til det niveau den enkelte elev har 
opnået.  
 
Eleverne er forpligtede til at være aktivt søgende. Det sikres ved, at eleverne har udarbejdet 
en kvalificeret ansøgning og har et opdateret CV og udviser et aktivt søgemønster.  
 
Uddannelsesplanen danner grundlag for den løbende evaluering, hvor der følges op på 
elevens faglige-  og personlige udvikling for at sikre bedst mulig udvikling i forhold til 
elevens læring.  
 
 
Uddannelsen i praktikcentret  
Uddannelsen i Praktikcentret er tilrettelagt ud fra praktikmålene og i forhold til den lokale 
uddannelsesplan for samtlige hovedforløb i uddannelsen. På hovedforløbene på 
Mediegrafikeruddannelsen er der udarbejdet en fagfordeling på de forskellige hovedforløb 
og praktikken i Praktikcentret tilrettelægges efter denne fagfordeling med forskellige forløb, 
som skal styrke eleven i de færdigheder, som skal tilegnes før og efter skoleopholdene 
således, at det understøtter eleven i at opnå de uddannelsesmål, der er for uddannelsen.  
 
Uddannelsen i Praktikcentret skal sikre en progression i elevens uddannelse, således at 
uddannelsen i Praktikcentret styrker eleverne i at opnå en virksomhedsaftale.   
 
 
 
Uddannelsens indhold og opbygning  
 
Skoleophold  
Der er 4 skoleophold på mediegrafikeruddannelsen på hhv. 8,6,7 og 3 uger. Det sidste sko  
afsluttes med en afsluttende prøve – svendeprøven. Eleven modtager en oversigt over alle  
placering ved indgåelsen af skoleaftalen til skolepraktik.  
 
Inden for hvert fag er der en række målpinde/praktikmål, som eleverne løbende skal eva   

http://www.praktikpladsen.dk/
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Mediegrafiker (praktikmål) – fagopdeling på hovedforløbene og planlægning af praktikmål  

 Hovedforløb 1 Hovedforløb 2 Hovedforløb 3 Hovedforløb 4 
Emne   Grafisk 

produktionsforståelse  
Publicering og 
medieformer  

Markedsføring og 
branding  

Virksomheden  

Fag  
 

Grafisk design  
Typografi 
Grafik og billeder  
Grafisk 
produktionsforståelse  
Crossmedia produktion  
 

Kommunikation og 
formidling  
Publicering og 
medieformer  

Kommunikation og 
formidling  
Markedsføring og 
branding  
 
 

Kommunikation og 
formidling  
Virksomheden  
Iværksætteri og innovation  

Praktikmål  Grafisk design, typografi, grafik og billedbehandling 
Forståelse for grafisk produktion  
Samarbejde i grupper og teams  
 
 

 

 

Praktikbedømmelse  
Eleverne indkaldes med passende mellemrum til en evalueringssamtale i Praktikcentret. 
Samtalen gennemføres med afsæt i en kompetencespindsmodel (8 punkter) for hvert 
fagområde, hvor der er 3 fokusområder, som er omdrejningspunktet for dialogen/samtalen 
med eleven: Udvikling indenfor 1) Faglige kompetencer, 2) Sociale kompetencer og 3) 
Motivation/engagement. På samtalen aftales 3 fokuspunkter/læringsmål for den kommende 
periode for hver enkelt elev. På det sidste evalueringsmøde forud for hvert 
skoleophold/hovedforløb udfyldes LOGBOGEN sammen med eleven.  
 
 
Praktikopgaver i Praktikcentret 
På mediegrafikeruddannelsen kan praktikken dels bestå af praktiske opgaver i 
Praktikcentret for at indøve en bestemt disciplin eller bestå af deciderede opgaver for en 
kunde, fortrinsvis i en almennyttig kontekst. Opgaver udvælges nøje i forhold til en 
vurdering af læringsmål og opgaverne matches med hver enkelt elev/elevgruppe for at sikre 
elevens/elevernes progression i deres uddannelse.  
 
VFP 
Dele af den praktiske oplæring i Praktikcentret kan erstattes af virksomheds forlagt praktik 
(VFP). VFP er relevant for at give eleven mulighed for at opleve arbejdsvilkårene inden for 
faget i en virksomhed og styrke muligheden for en ordinær praktikplads. Alle VFP aftaler 
har en varighed på max. 1 uge, med mindre der er aftalt andet med det lokale 
uddannelsesudvalg. VFP bidrager til elevens erhvervsmæssige socialisering og faglighed. 
Inden eleven påbegynder et VFP forløb skal der være indgået og underskrevet en skriftlig 
aftale med den pågældende virksomhed.  
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Samarbejde med det faglige udvalg, praktikvirksomheden og elev 

I forhold til det faglige udvalg er skolen i løbende dialog og inddrages omkring 
aktualisering, justering af uddannelsens fag, niveauer, faglig retning samt 
bedømmelse og eksaminer. 
 
Ligeledes holder skolen en løbende dialog med fagets virksomheder og 
vedligeholder sin faglige profil og aktualitet gennem besøg på elevernes 
praktikpladser. 
 
 
Løbende ajourføring af den lokale undervisningsplan 
 
Efter afvikling af hovedforløbene evalueres undervisningen af de involverede 
undervisere. Evalueringen sker på flere niveauer, som fx elevernes læringsudbytte, 
motivation, undervisningsformen og den faglige aktualitet i modulerne mm. 

Den lokale undervisningsplan ajourføres og revideres derfor mindst en gang 
årligt i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg. 
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Læringsaktiviteter i hovedforløbet 
 
 
Første hovedforløb: 

„Grafisk produktionsforståelse“ 
Første hovedforløb er opbygget som et helhedsorienteret forløb, hvor faglig undervisning, 
teori og praktiske øvelser, tilsammen retter sig mod elevens egen udvikling og produktion af 
en overordnet mediegrafisk arbejdsopgave. 

 
Hovedforløbets tema „grafisk produktionsforståelse“ realiseres som en crossmedia 
produktion, der fokuserer på fremstilling af grafiske kommunikationsprodukter til publicering 
på tværs af medier og devices. 

 
Undervisningen tager udgangspunkt i det faglige niveau eleven har opnået efter 
grundforløbet, samt dén grafiske praksis og erfaring de har tilegnet sig gennem 1. 
praktikperiode på deres lærepladser. Gennem undervisningen skærpes fagligheden 
indenfor de færdigheder eleverne allerede kender til, samtidig med at der introduceres nye 
fagligheder. 

 
Crossmedia projektet 

En mediegrafikers arbejdsområde går på tværs af medier, dvs. at der ikke bare skal 
tænkes „tryk“ versus „web“, men medieproduktionen skal derimod ses 
sammenhængende som en bredere vifte af publiceringsmuligheder og outputs. 

 
Første hovedforløbs crossmedia-tema er opbygget ud fra denne tankegang, idet 
rammerne for undervisningen konkret bliver sat af i form af udvikling og produktion af en 
fiktiv „case“ i form af et magasin. 

 
Magasinets design, artikler og øvrige indhold, som fx info-grafik, annoncer mm., 
publiceres såvel i papirform som i et digitalt output i som et webbaseret responsivt 
magasin-site. 

 
Eleverne stilles derfor overfor udfordringerne med at udvikle, formgive og 
transformere et bestemt medieindhold til forskellige medieprodukter og at tænke i 
mediets muligheder i et designmæssigt, teknisk og kommunikationsmæssigt 
perspektiv. 
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Overordnet om hovedforløbets fag 
Hovedforløbet er sammensat af fem uddannelsesspecifikke fag samt grundfaget engelsk 
niveau F. 

 
De uddannelsesspecifikke fag rummer ét fag for hver af de fire mediegrafiske kernefagligheder: 

• grafisk design (1 uge) 
• grafik og billede (1 uge) 
• typografi (1 uge) 
• grafisk produktionsforståelse (1 uge) 

 
Disse fag bidrager med læring, der bygger videre på elevens faglige niveau fra 
grundforløb og første praktikperiode. 

 
Med afsæt i en vis grad af repetition og opsamling af faglig viden fra grundforløbet, byder 
undervisningen, i en mere kursusagtig form, på en videre faglig progression af elevens 
håndværksmæssige kompetencer indenfor fagets fire kerne-fagligheder. Fagene er alle 
tænkt ind i den helhedsorienterede sammenhæng og koncentrerer sig om emner og træner 
færdigheder, der danner baggrund eller har retning og relevans for det overordnede 
crossmedia-projekt. For den enkelte antager crossmedia-projektet konkret form som to 
grafiske kommunikationsprodukter, der løbende udvikles gennem hoverforløbet og 
kulminerer i den afsluttende uge med færdiggørelse, fremlæggelse og evaluering. 

 
Det femte uddannelsesspecifikke fag: 

 
• crossmedia produktion (2 uger) 

 
Er det overordnede fag på hovedforløbet. Gennem undervisning i publicering på tværs af 
medier skærpes elevens viden omkring de enkelte mediers, muligheder og begrænsninger, 
samt hvordan samme indhold kan overføres og publiceres indenfor de forskellige mediers 
betingelser. Faget er ligeledes tænkt som et fordybelsesfag, hvor eleven konkret kan arbejde 
med sine kernefaglige kompetencer i et tværmedialt projekt. 

På HF1 er der ét grundfag, nemlig: 
 

• Engelsk F 
 

Faget er første del af et engelsk forløb, der fortsættes på HF2 med undervisning i Engelsk 
niveau E, og herefter afsluttes med en eksamen. 

Engelsk er placeret i hovedforløbets to sidste uger, idet elever med merit for faget kan få 
deres hovedforløb afkortet. 

 
Portfolio 

Eleverne har i deres første praktikperiode samlet materiale og cases fra deres 
arbejde på praktikpladsen og forberedt en præsentation af disse til fremvisning på 
hovedforløbet. 
Portfolierne præsenteres overfor klassen i plenum, helst med brug af av-midler som 
projektor, og eleven kan også medbringe eksemplarer af trykte produkter, som cirkulerer 
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blandt eleverne under den enkeltes oplæg. 
Fremlæggelserne tjener som faglig vidensdeling, øvelse i præsentation og formulering af 
faglige problematikker, og giver anledning til fælles faglig debat blandt holdets elever. 
Læreren kan stille spørgsmål og udfordre elevens forklaringer ligesom de demonstrerede 
fagligheder kan sættes i et videre perspektiv eller knytte an til den aktuelle undervisning. 

 
 
 
 

Tværfagligt forløb 
Selv om hovedforløbet er sammensat af enkelte „fag“, bliver selve undervisningen og 
elevernes arbejde og opgaveløsning afviklet tværfagligt i form af en række moduler: 

 

 
 
 
Gennem forløbets moduler får eleven viden, færdigheder og skærpet sit fokus i forhold til at udvikle og 
producere et magasin koncept, og realisere dette som en publikation til digitale og trykte medier. 
 
 

Beskrivelse af de enkelte moduler: 
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”Magasin, skrift, medie og design” 

 
Varighed: 5 dage 
Beskrivelse og mål  

Modulet introducerer hovedforløbets overordnede tema: publicering på tværs af medier og 
devices – hvor eleverne skal arbejde med at fremstille et magasin publiceret i trykt og digital 
form. Med udgangspunkt i analyser af eksisterende magasiner arbejdes der med 
magasinmediet og det sættes i sammenhæng med aspekter som magasin-»genrer«, 
målgruppe-analyse, magasinmarkedet, trykte og digitale magasiner, design, sideopbygning 
og typografi. 

 
Modulet har specielt fokus på typografi i et designmæssigt, funktionelt og teknisk 
perspektiv. Det handler på den ene side overordnet om skriftdesign, med fokus på 
skriftens æstetik, tradition, udvikling og formudtryk, fra helhed som skriftbillede i en 
typografisk komposition, til analyse og bearbejdning af skriftens enkelte bogstav. 
På den anden side sættes de typografiske problematikker konkret ind i en sammenhæng 
med magasinmediet, og omsætter herved teori og analyse i forhold til et bestemt 
medieudtryk og konkret praksis 

 
I forløbet lærer eleverne om forskelle og ligheder mellem typografiens, og typografiske 
elementers anvendelse og funktion i trykte og digitale medier, herunder forhold som 
læsbarhed, usability-aspekter forhold til skalerbare skærmstørrelser og mobile enheder 

 
Undervejs arbejdes der med typografisk design og stil til elevens eget magasin i form af en 
»skriftbog« og en digital css/html-baseret eksempelside. Disse anvendes i det videre 
forløbet i forbindelse med elevens arbejde med sit crossmedia projekt. Der arbejdes også 
med displaytypografi og logotype, der munder ud i elevens idéoplæg til eget magasin 
bladhoved. 

 
Målet er at eleverne på et overordnet plan opnår en forståelse for at anvende typografi og 
design i en tværmedial sammenhæng. Det er et centralt mål at eleverne får metoder til at 
analysere skrift og få skærpet deres bevidsthed om de typografiske valg de træffer i 
forbindelse med grafisk design og typografisk praksis. Det er ligeledes centralt at eleverne 
opnår en overordnet forståelse for skrift og typografi, samt får et sprog og en 
analysemetode til at formulere sig omkring typografisk funktion og udtryk. 

 
 

Læringsmål 
Modulet dækker, helt eller delvist, en række læringsmål fra de uddannelsesspecifikke fag: 

 

Typografi: 
• Eleven kan anvende typografiske grundregler, grundlæggende skriftforståelse og 

grafisk æstetik 
 

Grafisk Design: 
• Eleven kan arbejde med design i forhold til materialer og gængse 
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grafiske produktionsmetoder inden for forskellige medietyper og 
medieplatforme 

 
• Eleven kan inddrage og demonstrere sin personlige kreativitet og evne til idéudvikling 

 
• Eleven kan anvende forskellige analysemodeller ved valg af kreativ strategi og idé 

 
• Eleven kan begrunde anvendelse af typografi, form, illustration og farve i det 

valgte grafiske design 
 

Grafisk Produktionsforståelse 
• Eleven har viden om relevante udviklingstendenser og disses betydning for 

eksisterende produktionsformer og teknologi 
 

Crossmedia produktion: 
• Eleven kan anvende viden om typografi og design i arbejdet med at udforme og 

formgive mindre medieprodukter til et bredt udsnit af forskellige medieplatforme og 
distributionsformer 

 
 
 

 
Billedbehandling foto og medie 

5 dage 
 

Modulet har det fotografiske billede som omdrejningspunkt, i et teknisk, kreativt 
og publiceringsrettet perspektiv. 
Magasinmediet er baseret på visuelle oplevelser hvor fotografiet centralt indgår i et 
designs samlede udtryk, sammen med typografi og magasinets andre elementer. 
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Undervisningen introducerer teori og praksis omkring billedbehandling og træner eleverne 
i at analysere og udføre billedrelaterede arbejdsopgaver. 

 
På modulet lærer eleven at forberede og forbedre digitale billeder, samt at skabe 
kreative billedelementer og manipulerede fotos med højst mulig kvalitet og visuel 
effekt. 
Eleven lærer at træffe valg og anvende de rette fritlægnings-, korrektions- og 
retoucheteknikker, samt rationelle metoder og funktioner til at arbejde med digitale billeder. 

 
Eleven lærer hvordan billedbehandlingen indgår i et workflow, hvor fotografens »rå« billeder 
konverteres, korrigeres og forberedes til publicering i de forskellige digitale og trykte medier 
de skal indgå i. Der arbejdes med forståelse og anvendelse af det digitale billedes 
metatdata, internationale standarder – herunder ICC profiler – samt standarder for 
indstilling af lys og skygge, kalibrering med mere. 

 
Målet på modulet er at sætte eleven i stand til at vurdere og efterfølgende forberede 
et fotografisk billedmateriale til publicering i et medieprodukt. 
Eleven lærer at forholde sig til billedets kvalitet og udtryk, samt at træffe valg og anvende de 
rette teknikker til at opnå det bedste resultat, samt at anvende rationelle metoder og 
funktioner i sit arbejde. 

 
Læringsmål 
Modulet dækker, helt eller delvist, en række læringsmål fra de uddannelsesspecifikke fag: 

 
 

Grafisk design 
• Eleven kan arbejde med design i forhold til materialer og gængse 

grafiske produktionsmetoder inden for forskellige medietyper og 
medieplatforme 

 
Grafik og billeder 

• Eleven kan korrigere og konvertere billeddata og grafik under hensyntagen til 
hvilken medietype, materialet publiceres 

 
• Eleven kan foretage kompliceret fritlægning og sammenkopiering 

 
• Eleven kan anvende komplicerede retouche- og billedkorrektionsteknikker 

 
• Eleven kan udnytte relevante programmers muligheder for 

automatisering Grafisk Produktionsforståelse 
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• Eleven kan inddrage viden om relevante internationale standarder 
 

Crossmedia produktion: 
Eleven kan inddrage viden og færdigheder om grafik og billeder og kan tilpasse og arkivere 
både grafik og billeder til anvendelse på forskellige medieplatforme 

 
 

Responsivt webdesign 
Varighed: 5 dage 

 
Modulet er et kursus i at fremstille responsivt webdesign. Gennem undervisningen, der 
baseres på praktiske eksemplariske opgaver, lærer eleverne metoder til at planlægge, 
formgive og fremstille websider, der kan tilpasse sit indhold og design til forskellige 
skærmstørrelser og devices som mobiler og tablets. 
Dette er allerede introduceret på de tidligere moduler, fx i form af typografiske, 
designmæssige og indholdsmæssige overvejelser i forhold til digitale medier, så modulets 
funktion er at samle denne viden og anvise konkret praksis i et produktionsmæssigt 
perspektiv. 
Der undervises i principper og overvejelser omkring sideopbygning og design på tværs af 
forskellige skærmstørrelser, samt metoder for opbygning af kodede responsive 
htmlsider, definition og opbygning af breakpoints til forskellige skærmstørrelser, 
responsive navigation, responsive grafik, billedelementer, skriftstørrelser mm. 

 
Målet for modulet er at eleverne forener den designmæssige tekniske og analystiske 
forståelse med praktiske færdigheder, der gør dem i stand til at udføre og publicere 
websider til et responsivt website for deres eget crossmedia-produkt. 

 

Læringsmål 
Modulet dækker, helt eller delvist, en række læringsmål fra de uddannelsesspecifikke fag: 

 
Grafisk design 

• Eleven kan arbejde med design i forhold til materialer og gængse 
grafiske produktionsmetoder inden for forskellige medietyper og 
medieplatforme 

Typografi 
• Eleven kan ombryde tekst, billeder og grafik til forskellige medietyper og 

medieplatforme og anvende rationelle produktionsmetoder 
 

• Eleven kan anvende typografiske grundregler, grundlæggende skriftforståelse 
og grafisk æstetik 
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• Eleven kan ombryde i forhold til forskellige medietyper under hensyntagen til 

form, farver og funktion 
 

Grafisk produktionsforståelse 
• Eleven kan producere ud fra brancherelevante kvalitetsstandarder samt teste 

relevant udstyr med henblik på at kvalitetssikre produktionsflowet til fremstilling 
af forskellige medietyper 

 
• Eleven har viden om den tekniske proces fra originalfremstilling til færdigt produkt 

og om de produktionstekniske krav, kvalitetsparametre og regler, der knytter sig til 
de enkelte medietyper 

 

Crossmedia produktion 
• Eleven kan arbejde med crossmedia produktion af mindre produkter og 

produktioner til forskellige medietyper og medieplatforme 
 
• Eleven kan tilrettelægge sit arbejde med crossmedia produktion, så der opnås en 

rationel produktionsproces, herunder kan 
• kvalitetssikre arbejdet i forhold til de valgte medietyper og medieplatforme 
 
• Eleven kan anvende viden om typografi og design i arbejdet med at udforme og 

formgive mindre medieprodukter til et bredt udsnit af forskellige medieplatforme 
og distributionsformer 

 
 

Design på tværs af medier 
Varighed: 1 dag 

 
Undervisningen på dette modul har fokus på de design og opbygningsmæssige strategier 
og overvejelser, der knytter til udvikling af et trykt magasin og et digitalt magasin-site i form 
af en responsiv webpublikation. 
Det handler om forvaltning af sidens opbygning, og gennem eksempler og cases 
diskuteres disposition af publikationens flade, dens indhold og typografi. 
Synet på mediet betoner såvel sammenfald og forskelligheder mellem mediedesign til web 
og tryk, men går også i dybden med de designmæssige og typografiske forhold der er 
specifikke for det enkelte medie, fx hvordan organiserer man et grid-opbygget 
magasindesign til tryk – eller hvordan forholder man sig til en digital sideopbygning i forhold 
til skærmstørrelser, sideorientering og devices, 
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Undervisningen er introducerende i forhold til de næste to moduler, der går i dybden med 
henholdsvis opbygning, tilrettelæggelse og ombrydning af et trykt magasin og udvikling 
af en struktur og kodning af et responsivt webbaseret magasin-site. 

 
Målet med modulet er at skærpe elevens bevidsthed om tværmedial publicering og at give 
nogle overordnede designmæssige og specielt typografiske og opbygningsmæssige 
strategier til opbygning af grafisk kommunikation på tværs af medier og devices. 

 
Læringsmål 
Modulet dækker, helt eller delvist, en række læringsmål fra de uddannelsesspecifikke 
fag: Grafisk produktionsforståelse 

• Eleven har viden om den tekniske proces fra originalfremstilling til færdigt produkt og 
om de produktionstekniske krav, kvalitetsparametre og regler, der knytter sig til de 
enkelte medietyper 

 
• Eleven har viden om relevante udviklingstendenser og disses betydning for 

eksisterende produktionsformer og teknologi 
 

Crossmedia produktion 
• Eleven kan anvende viden om typografi og design i arbejdet med at udforme og 

formgive mindre medieprodukter til et bredt udsnit af forskellige medieplatforme og 
distributionsformer 

 
Grafisk design 

• Eleven kan arbejde med design i forhold til materialer og gængse grafiske 
produktionsmetoder inden for forskellige medietyper og medieplatforme 

 
• Eleven kan begrunde anvendelse af typografi, form, illustration og farve i det 

valgte grafiske design 
 

Typografi 
• Eleven kan ombryde i forhold til forskellige medietyper under hensyntagen til 

form, farver og funktion 
 
 
 
 

 
Modulopbygget ombrydning 

Varighed: 4,5 dag 
 

„Making and breaking the grid“ – målet med modulet er at eleverne kan skabe den ro de 
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senere kan og skal bryde. 
Modulet introducerer eleverne i at opsætte flersidede trykte publikationer, efter et layout, hvor 
„diagonal-metoden“ og „modul-inddeling“ er benyttet. 
Der undervises i typografiske overvejelser som fortsættelse af undervisningen i tidligere 
moduler. Gennem undervisningen, der baseres på praktiske eksemplariske opgaver, 
diskuteres metoder til at planlægge, formgive og fremstille forskellige størrelser flersidede 
trykte publikationer. 

 
Målet for modulet er at eleverne rationelt kan opsætte en tryksag som følger deres eget 

design inden for rammerne for „diagonal-metoden“ og „modul-inddeling“. 

 
 

Læringsmål 
Modulet dækker, helt eller delvist, en række læringsmål fra de uddannelsesspecifikke fag: 

 
Typografi 

• Eleven kan ombryde tekst, billeder og grafik til forskellige medietyper og 
medieplatforme og anvende rationelle produktionsmetoder 

 
• Eleven kan anvende typografiske grundregler, grundlæggende skriftforståelse og 

grafisk æstetik 
 

• Eleven kan ombryde i forhold til forskellige medietyper under hensyntagen til 
form, farver og funktion 

 
Grafisk produktionsforståelse 

• Eleven har viden om den tekniske proces fra originalfremstilling til færdigt produkt og 
om de produktionstekniske krav, kvalitetsparametre og regler, der knytter sig til de 
enkelte medietyper 

 
• Eleven kan arbejde med output-teknologi, herunder udskydning, farvestyring mv. 

 
• Eleven har viden om relevante udviklingstendenser og disses betydning for 

eksisterende produktionsformer og teknologi 
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Infografik 
Varighed: 3 dage 

 
Modulet introducerer eleverne til at skabe info-grafiske indholdselementer der kan 
indgå i sammenhæng med et publiceret indhold, som fx en artikel, en illustration. 
Med udgangspunkt i overordnet viden om infografik ud fra kommunikative, 
oplevelsesmæssige og æstetiske overvejelser, arbejdes der konkret med at skabe infografik 
der forener ”fortælling”, illustration og tekst. Opgaver og eksempler er knyttet til det 
overordnede crossmedia projekts magasin-tema. 
Der arbejdes med infografik der visualiserer tid og proces, samt udvikling af en 
ikonografi og symboler til en givet kommunikativ opgave. 
Der arbejdes med et produktionsflow der spænder fra idémæssige og kreative overvejelser til 
det rent tekniske arbejde i et illustrationsprogram og udviklet som kodet interaktivt indhold – 
ligesom overvejelser over publicering og publiceringsformater i forhold til de digitale og trykte 
medier indgår. 

Målet for modulet er at sætte eleven i stand til at udvikle infografiske indholdselementer til 
en given kontekst, fx en artikel eller biledserie. Eleven skal lære at finde 
kommunikationens kerne og intention og kreativt at visualisere denne i den grafisk form og 
med et konsistent udtryk, tilpasset mediets kontekst. 

 
Læringsmål 

• Modulet dækker, helt eller delvist, en række læringsmål fra disse 
uddannelsesspecifikke fag: 

 
Grafik og billeder 

• Eleven kan korrigere og konvertere billeddata og grafik under hensyntagen til 
hvilken medietype, materialet publiceres 

 
Crossmedia produktion 

 
• Eleven kan inddrage viden og færdigheder om grafik og billeder og kan 

tilpasse og arkivere både grafik og billeder til anvendelse på forskellige 
medieplatforme 

 
 

Grafisk design 
• Eleven kan arbejde med design i forhold til materialer og gængse 

grafiske produktionsmetoder inden for forskellige medietyper og 
medieplatforme 

 
• Eleven kan inddrage og demonstrere sin personlige kreativitet og evne til idéudvikling 

 
• Eleven kan anvende forskellige analysemodeller ved valg af kreativ strategi og idé 

 
• Eleven kan begrunde anvendelse af typografi, form, illustration og farve i det 

valgte grafiske design 
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Crossmedia projekt: pitch 

Varighed: 0,5 dag 
 

Gennem hovedforløbets første knap 4 uger udvikler eleven gradvist til crossmedia projektet, 
idet de tidligere undervisningsmodulers læring og del-produkter gradvist omsættes i elevens 
egen praksis som del-elementer til det færdige crossmedia produkt. 
Første fase er derfor fordelt over de forskellige fag som en udviklingsdel, hvor eleven 
konkretiserer sin konceptidé, udvikler principper og design samt tilrettelægger de 
produktionstekniske forhold, der skal realisere den færdige produktion. Her kan der fx være 
tale om grid-opbygning, typografisk- og ombrydningsmæssig forberedelse, udarbejdelse af 
wireframe og billedbaseret mockup, der visualiserer den planlagte webproduktion. Første 
fase munder ud i at eleverne forbereder en præsentation af sine to crossmedia produkter og 
på skift ”pitcher” disse over lærer og en mindre gruppe elever. Eleverne øver gensidigt kritik 
og giver konstruktiv feedback på det fremlagte projekt. 
Dette peger frem mod projektets anden fase, hvor eleven arbejder individuelt med at 
producere de færdige magasiner, idet modtaget kritik og feedback indarbejdes i den 
endelige projektudformning. 

 
 

Læringsmål 
Modulet dækker, helt eller delvist, en række læringsmål fra de uddannelsesspecifikke fag: 

 
Grafisk produktionsforståelse 

• Eleven kan producere ud fra brancherelevante kvalitetsstandarder samt teste 
relevant udstyr med henblik på at kvalitetssikre produktionsflowet til fremstilling af 
forskellige medietyper 

 
• Eleven har viden om den tekniske proces fra originalfremstilling til færdigt produkt og 

om de produktionstekniske krav, kvalitetsparametre og regler, der knytter sig til de 
enkelte medietyper 

 
• Eleven kan arbejde med output-teknologi, herunder udskydning, farvestyring mv. 

 
• Eleven kan inddrage viden om relevante internationale standarder 

 
• Eleven har viden om relevante udviklingstendenser og disses betydning for 

eksisterende produktionsformer og teknologi 
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Crossmedia produktion 
• Eleven kan arbejde med crossmedia produktion af mindre produkter og produktioner 

til forskellige medietyper og medieplatforme 
 

• Eleven kan tilrettelægge sit arbejde med crossmedia produktion, så der opnås en 
rationel produktionsproces, herunder kan kvalitetssikre arbejdet i forhold til de valgte 
medietyper og medieplatforme 

 
• Eleven kan anvende viden om typografi og design i arbejdet med at udforme og 

formgive mindre medieprodukter til et bredt udsnit af forskellige medieplatforme og 
distributionsformer 

 
• Eleven kan inddrage viden og færdigheder om grafik og billeder og kan 

tilpasse og arkivere både grafik og billeder til anvendelse på forskellige 
medieplatforme 

• Eleven kan kommunikere egne arbejdsprocesser, metoder og 

resultater Grafisk design 
• Eleven kan arbejde med design i forhold til materialer og gængse grafiske 

produktionsmetoder inden for forskellige medietyper og 
medieplatforme 

 
• Eleven kan inddrage og demonstrere sin personlige kreativitet og evne til idéudvikling 

 
• Eleven kan anvende forskellige analysemodeller ved valg af kreativ strategi og idé 

 
• Eleven kan begrunde anvendelse af typografi, form, illustration og farve i det 

valgte grafiske design 
 
 

Typografi 
• Eleven kan ombryde tekst, billeder og grafik til forskellige medietyper og 

medieplatforme og anvende rationelle produktionsmetoder 
 

• Eleven kan anvende typografiske grundregler, grundlæggende skriftforståelse og 
grafisk æstetik 

 
• Eleven kan ombryde i forhold til forskellige medietyper under hensyntagen til 

form, farver og funktion 
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Grafik og billeder 
• Eleven kan korrigere og konvertere billeddata og grafik under hensyntagen til 

hvilken medietype, materialet publiceres 
 

• Eleven kan foretage kompliceret fritlægning og sammenkopiering 
 

• Eleven kan anvende komplicerede retouche- og 
billedkorrektionsteknikker Eleven kan udnytte relevante programmers muligheder for 
automatisering. 

 
 

Crossmedia projekt, projektarbejde og annoncer 
Varighed: 5 dage 

 
I Crossmediaforløbets projektfase arbejder eleverne individuelt med at færdigproducere 
deres magasiner, idet modtaget kritik og feedback fra pich’en indarbejdes i den endelige 
projektudformning. 

 
I starten af forløbet er der fokus på specielt fremstilling af annoncer og reklamer til 
projekterne, mens ellers tilrettelægger og vægter eleven selv sine arbejdsopgaver indenfor 
projektetformuleringens krav og rammer, 
Undervejs i forløbet kan der undervises i forskellige fagligheder, der har med den færdige 
magasinproduktion at gøre. Det kan være produktionstekniske forhold relateret til fx 
trykproces og færdiggørelse, eller alternative metoder til responsiv skalering, raffinering af 
digitalt medieindhold, infografik etc. Dette åbner også mulighed for en faglig differentiering i 
forhold til den enkelte elevs niveau. 

 
 

Læringsmål 
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Modulet dækker, helt eller delvist, en række læringsmål fra de uddannelsesspecifikke fag: 
 

Grafisk produktionsforståelse 
• Eleven kan producere ud fra brancherelevante kvalitetsstandarder samt teste 

relevant udstyr med henblik på at kvalitetssikre produktionsflowet til fremstilling af 
forskellige medietyper 

 
• Eleven har viden om den tekniske proces fra originalfremstilling til færdigt produkt og 

om de produktionstekniske krav, kvalitetsparametre og regler, der knytter sig til de 
enkelte medietyper 

 
• Eleven kan arbejde med output-teknologi, herunder udskydning, farvestyring mv. 

 
• Eleven kan inddrage viden om relevante internationale standarder 

 
• Eleven har viden om relevante udviklingstendenser og disses betydning for 

eksisterende produktionsformer og teknologi 
 
 

Crossmedia produktion 
• Eleven kan arbejde med crossmedia produktion af mindre produkter og produktioner 

til forskellige medietyper og medieplatforme 
 

• Eleven kan tilrettelægge sit arbejde med crossmedia produktion, så der opnås en 
rationel produktionsproces, herunder kan kvalitetssikre arbejdet i forhold til de valgte 
medietyper og medieplatforme 

 
• Eleven kan anvende viden om typografi og design i arbejdet med at udforme og 

formgive mindre medieprodukter til et bredt udsnit af forskellige medieplatforme og 
distributionsformer 

 
• Eleven kan inddrage viden og færdigheder om grafik og billeder og kan 

tilpasse og arkivere både grafik og billeder til anvendelse på forskellige 
medieplatforme 

• Eleven kan kommunikere egne arbejdsprocesser, metoder og 

resultater Grafisk design 
• Eleven kan arbejde med design i forhold til materialer og gængse 

grafiske produktionsmetoder inden for forskellige medietyper og 
medieplatforme 
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• Eleven kan inddrage og demonstrere sin personlige kreativitet og evne til idéudvikling 
 

• Eleven kan anvende forskellige analysemodeller ved valg af kreativ strategi og idé 
 

• Eleven kan begrunde anvendelse af typografi, form, illustration og farve i det 
valgte grafiske design 

 
 

Typografi 
• Eleven kan ombryde tekst, billeder og grafik til forskellige medietyper og 

medieplatforme og anvende rationelle produktionsmetoder 
 

• Eleven kan anvende typografiske grundregler, grundlæggende skriftforståelse og 
grafisk æstetik 

 
• Eleven kan ombryde i forhold til forskellige medietyper under hensyntagen til 

form, farver og funktion 
 
 

Grafik og billeder 
• Eleven kan korrigere og konvertere billeddata og grafik under hensyntagen til 

hvilken medietype, materialet publiceres 
 

• Eleven kan foretage kompliceret fritlægning og sammenkopiering 
 

• Eleven kan anvende komplicerede retouche- og billedkorrektionsteknikker 
 

• Eleven kan udnytte relevante programmers muligheder for automatisering 
 
 

 
Crossmedia projekt, præsentation og evaluering 

Varighed: 2 dage 
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Crossmediaforløbets projektfase afsluttes med en præsentation og evaluering af elevernes 
arbejde. Forud for evalueringsfasen ”publicerer” eleverne deres færdige produktioner ved 
både at udprinte den trykte del i et mindre oplag (fx 5 eksemplarer) samt at uploade de 
digitale produkter til en webserver. 
Selve evalueringen kan afvikles efter forskellige modeller, som det er beskrevet 
nedenfor i afsnittet om evaluering. 

 
 

Læringsmål 
Modulet dækker, helt eller delvist, en række læringsmål fra de uddannelsesspecifikke fag: 

 
Grafisk produktionsforståelse 

• Eleven kan producere ud fra brancherelevante kvalitetsstandarder samt teste 
relevant udstyr med henblik på at kvalitetssikre produktionsflowet til fremstilling af 
forskellige medietyper 

 
• Eleven har viden om den tekniske proces fra originalfremstilling til færdigt produkt og 

om de produktionstekniske krav, kvalitetsparametre og regler, der knytter sig til de 
enkelte medietyper 

 
• Eleven kan arbejde med output-teknologi, herunder udskydning, farvestyring mv. 

 
• Eleven kan inddrage viden om relevante internationale standarder 

 
• Eleven har viden om relevante udviklingstendenser og disses betydning for 

eksisterende produktionsformer og teknologi 
 
 

Crossmedia produktion 
• Eleven kan arbejde med crossmedia produktion af mindre produkter og produktioner 

til forskellige medietyper og medieplatforme 
 

• Eleven kan tilrettelægge sit arbejde med crossmedia produktion, så der opnås en 
rationel produktionsproces, herunder kan kvalitetssikre arbejdet i forhold til de valgte 
medietyper og medieplatforme 

 
• Eleven kan anvende viden om typografi og design i arbejdet med at udforme og 

formgive mindre medieprodukter til et bredt udsnit af forskellige medieplatforme og 
distributionsformer 
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• Eleven kan inddrage viden og færdigheder om grafik og billeder og kan 
tilpasse og arkivere både grafik og billeder til anvendelse på forskellige 
medieplatforme 

• Eleven kan kommunikere egne arbejdsprocesser, metoder og 

resultater Grafisk design 
• Eleven kan arbejde med design i forhold til materialer og gængse 

grafiske produktionsmetoder inden for forskellige medietyper og 
medieplatforme 

 
• Eleven kan inddrage og demonstrere sin personlige kreativitet og evne til idéudvikling 

 
• Eleven kan anvende forskellige analysemodeller ved valg af kreativ strategi og idé 

 
• Eleven kan begrunde anvendelse af typografi, form, illustration og farve i det 

valgte grafiske design 
 
 

Typografi 
• Eleven kan ombryde tekst, billeder og grafik til forskellige medietyper og 

medieplatforme og anvende rationelle produktionsmetoder 
 

• Eleven kan anvende typografiske grundregler, grundlæggende skriftforståelse og 
grafisk æstetik 

 
• Eleven kan ombryde i forhold til forskellige medietyper under hensyntagen til 

form, farver og funktion 
 
 

Grafik og billeder 
• Eleven kan korrigere og konvertere billeddata og grafik under hensyntagen til 

hvilken medietype, materialet publiceres 
 

• Eleven kan foretage kompliceret fritlægning og sammenkopiering 
 

• Eleven kan anvende komplicerede retouche- og 
billedkorrektionsteknikker Eleven kan udnytte relevante programmers muligheder for 
automatisering 
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Engelsk niveau F 

Varighed: 10 dage 
 

Grundfaget Engelsk niveau F er placeret som et separat modul i slutningen af hovedforløbet, 
idet elever med merit herved får deres hovedforløb afkortet med to uger. 
Undervisningen i engelsk fagtones gennem tekstvalg og tematisering til den faglige 
undervisning i grafisk kommunikation, medieforhold og medieproduktion. 
For at ”tone” grundfaget i forhold til mediegrafikerfaget, kan tekstvalget være 
engelsksprogede tekniske vejledninger, videoer, tutorials – samt tekster omkring fagets 
udvikling og samfundsmæssige og kulturelle betydning. Igennem samtale og skriftlighed 
trænes eleven at formulere sig omkring sit fag i et engelsk fagsprog, ligesom elevens 
vidensøgning og forståelse af fagets engelsksprogede software-teknologi støttes. 

 
Læringsmål 
Faget Engelsk F beskrives i grundfagsbekendtgørelsen. 

 
Elevernes arbejdstid og arbejdsformer 

Elevernes arbejdstid er 37 timer ugentligt. 

Arbejdsformerne varierer mellem: 
• individuel opgaveløsning 
• gruppebaseret opgaveløsning og brainstorm 
• plenumoplæg ved lærer eller elev 
• plenumdiskussioner og debat 
• ”pitching” – præsentation, kritik og modtagelse af feedback på eget arbejde fra lærer 

og elevegruppe 
 
 

Evaluering 
Eleverne evalueres gennem forløbet på flere måder: 

 
1. Midtvejsevaluering /”pitching” 
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På baggrund af undervisningen arbejder eleven med sit eget projekt, og 
realiserer herigennem læringselementerne fra de fagspecifikke fag. 
Midtvejs i crossmedia projekt-forløbet fremlægger („pitcher“) eleven sit arbejde 
overfor lærere og en sammensat gruppe af elever. Grundlaget for fremlæggelsen er 
en forberedt præsentation, som hvis en grafiker skulle fremlægge sit idéoplæg for en 
kunde. 
Idéen er at eleverne ikke blot trænes i at præsentere sit arbejde, afprøve sine idéer 
og beslutninger, samt at modtage kritik og faglig vejledning, men også selv skærper 
sit syn og evne til at italesætte faglige problematikker, konstruktivt og objektivt. 
Det er lærerens rolle at fastholde den fælles givne feedback så den foreslår og 
anviser konkrete handlingsmål i forhold til elevens videre arbejde. 
På basis af midtvejsevalueringen vender eleven tilbage til udarbejdelsen af sit 
færdige helhedsorienterede slutprodukt, idet feedback og kritik indarbejdes efter 
elevens vurdering. 

 
2. På baggrund af midtvejsevalueringen arbejder eleven videre frem mod sit 

endelige slutprodukt, og forbereder en endelig præsentation af dette. 
Ved forløbets afslutning afholder eleven en fremlæggelse af sit færdige slutprodukt, 
som herefter evalueres. Her kan være forskellige modeller, som fx plenum 
fremlæggelse for de øvrige elever samt faglærere involveret i undervisnings- og 
udviklingsprocessen, individuel fremlæggelse for lærer eller en mindre gruppe elever. 
Lærerens rolle bliver især at opsummere og konkretisere feedbacken, så den 
fremstår klart og refererer til de faglige mål for undervisningen. 

 
3. Løbende formativ evaluering i relation til den faglige undervisning, gennem lærer/elev- 

dialog i klasserummet, fx ved elevens arbejdsbord. Der gives ligeledes individuel 
feedback ud fra elevens besvarelse af stillede træningsopgaver. 

 
4. Elevernes arbejdsportfolio fra praktikperioden inddrages i den daglige undervisning i 

form af elevpræsentationer fordelt i særlige tidsrum på dagen. Eleverne har på 
forhånd forberedt deres portfolio og præsentationen af denne på deres praktikplads. 
Ved præsentationen giver lærere og elever i fællesskab feedback i form af en åben 
diskussion af de præsenterede faglige emner. Læreren kan typisk opsummere sin 
oplevelse af de faglige emner og problematikker der er relevante og eventuelt knytte 
disse an til den aktuelle undervisning. 

 
 

 

 

 
Ressourcer og rammer 

Lokaler 
Undervisningsformen på hovedforløbet stiller en række krav til lokalernes indretning, idet 
det skal være muligt at afholde plenum oplæg og undervisning med av-faciliteter, elev- 
gruppebaserede arbejdsfaser, individuelle trænings- og opgaveløsningsfaser, samt 
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mulighed for AV-baserede undervisnings- og evaluerings sessioner for mindre del-hold. 
Lokalerne skal være hensigtsmæssigt opbyggede så eleverne har hver deres 
individuelle arbejdsstation, men også så eleverne kan arbejde i grupper med fælles 
arbejdsbord. 
Eleverne skal endvidere have adgang til analogt grafisk tegne udstyr og redskaber. 
I forbindelse med undervisningslokalet skal der endvidere findes reoler, opslagstavler og 
anden form for møblering, der understøtter oplevelsen af et attraktivt miljø og visionen om 
et kreativt grafisk arbejdsrum. 

 
Udstyr 

• AV-udstyr til læreroplæg og præsentation, med mulighed for lyd, billede/film 
visning, projicering af computerskærm, tablet og mobilskærm 

 
• Kablet internetadgang og adgang til skolens intranet, print-udstyr og servere 

 
• WiFi adgang til samme 

 
• Whiteboardtavler eller Smartboards 

 
• Adgang til farveprintere 

 
• Flatbedscannere 

 
• Digitale kameraer til packshot-, portræt og videooptagelse 

 
• Adgang til fotofaciliteter med stativ, lys, baggrund mm 

 
• Arbejdscomputere til hver elev, med ergonomisk indrettede 

bordforhold, kvalitetsskærme, mus etc. 
 

• Grafisk software hørende til faget (Billed-, webudvikling, grafik, prepress, video- 
og multimedieudvikling, ombrydning, skriftpakker etc) 

 
• Hovedtelefoner 

 
• Et antal digitizers i form af trykfølsom pen og tegneplade 
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• Arbejdsområde til analogt arbejde med lysborde og skæremaskine 
 

• Analoge tegneredskaber, papir, markere, sakse, linealer, skalpel, lim etc. 
 

• Reoler, dueslag, skabe og skuffer til arkivering og sikring af udstyr, bøger og 
fagrelevante tidsskrifter 

 
• Undervisningsmateriale, bøger, magasiner, fagtidsskrifter 

 
• Adgang til e-learning portaler samt billeddatabaser 

 
 

Lærerkvalifikationer 
Mediegrafiker uddannelsen er bred og rummer mange fagligheder, i kraft af sit 
sammensatte workflow og en tværmedial publicering til mange medieformer. 
Med hovedforløbets helhedsorienterede læringsform bringes alle fagligheder i samspil, og 
der stilles følgelig krav om brede pædagogiske og fagfaglige lærerkompetencer. 

 
Til afvikling af hovedforløbet skal der bruges kvalifikationer indenfor: 

• Design, teori, udvikling og omsætning af design til grafisk produkt 
 

• Billedbehandling, udvikling af grafik og tegning 
 

• Udvikling og produktion af infografik 
 

• Opbygning af digitale medier, typografi, kodning og digital publicering 
 

• Opbygning af trykte medier, typografi, trykt publicering 
 

• Multimedieudvikling 
 

• Engelsk 

 
Bedømmelse af læringsaktivitet 

 
De uddannelsesspecifikke fag, Typografi, Design, produktionsforståelse og Grafik og 
billede bedømmes ved hovedforløbets afslutning med en karakter for hvert fag, efter 7-
trinskalaen. 
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Grundlaget for karakteren er elevens præstation og faglige niveau, som det er dokumenteret 
gennem elevens crossmedia projekt, elevens præsentation og faglige overvejelser omkring 
dette, samt elevens øvrige opgaveløsning gennem hovedforløbets undervisning og fag. 

 
Kriterierne for bedømmelsen er elevens opfyldelse af hvert af de uddannelsesspecifikke fags 
mål, som de realiseres gennem elevens crossmedia projekt-løsning. Der ses for eksempel 
på: 

 
• Kvaliteten af det grafiske arbejde og anvendelse af teknik, programmer, kode 

etc. i forhold til branchens standarder. 
 

• Typografi og kodning 
 

• Elevens refleksion over slutprodukternes design i forhold til modtager og målgruppe 
 

• Den samlede brugeroplevelse i forhold til publicering i det enkelte medie 
 

• Sværhedsgraden og graden af kompleksitet i slutprodukterne 
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