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1. Generelt for skolen 

1.1 Praktiske oplysninger  

Herningsholm Erhvervsskole 
Lillelundvej 21 
7400 Herning 
 
Tlf.: 72 13 45 00 Fax.: 72 13 49 98 
E-mail.:  mail@herningsholm.dk 
Hjemmeside  www.herningsholm.dk 
Krak.: Vis på kort 
 

Direktør: Allan Kortnum 

1.2 Skolens pædagogiske og didaktiske grundlag  

Gennem erhvervsfaglig uddannelse og dannelse giver vi vores elever mulighed for at blive så 
fagligt og uddannelsesmæssigt kompetente som overhovedet muligt. 

Det fulde pædagogiske og didaktiske grundlag kan læses på hjemmesiden. 

 

Vi bygger broer 

Tydelig sammenhæng mellem teori og praksis. Helhedsorientering. Overblik og sammenhæng i 

uddannelsen. Samarbejde med folkeskolerne. Samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner. 

Videreuddannelse. Internationalt samarbejde. Tværfaglighed. Portfolio. Logbog. 

Vi støber fundamenter 

Kontaktlærerordning. Vejledning. Dannelse i en erhvervsmæssig kontekst. Medansvar. Engagerede 

undervisere. Faglig stolthed og identitet. Høj faglighed. 

Vi handler 

Tidssvarende tilgange til læring. It som didaktisk redskab. At have mod til at ville. Klare og synlige 

mål. Tydelig feedback. Høj faglighed. Talentudvikling. Evalueringskultur. 

Vi skaber energi 

Udvikling. Motivation. Ambitioner. Erhvervsfagligt læringsmiljø. Motion og bevægelse. Lærelyst. 

Vi kender kunderne 

Differentiering. Udgangspunkt i den enkelte elev. Eleven i centrum. Respektfuldhed. Inkluderende 

læringsmiljø. Motivere eleverne til at blive så dygtige, som de kan. Efterspørgslen i erhvervslivet.  

 

Herningsholm-eleven 

På Herningsholm Erhvervsskole ser vi elevernes dannelsesrejse som en væsentlig del af 

uddannelsen, hvorfor vi har fastsat en række kendetegn, som den gode elev fra Herningsholm har 

mailto:mail@herningsholm.dk
file:///C:/Users/sst/Desktop/www.herningsholm.dk
https://map.krak.dk/?index=yp&id=66212424&query=
http://www.herningsholm.dk/fileadmin/user_upload/PDF/EUD/Faelles_didaktisk_og_paedagogisk_grundlag_for_EUD_og_EUX_paa_Herningsholm_Erhvervsskole_dec_2015.pdf
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efter endt uddannelse på Herningsholm Erhvervsskole. Udvikling og dannelse af eleverne foregår 

som en integreret del af undervisningen. 

Den gode elev fra Herningholm…. 

 Har gode vaner, hvilket ses ved at man overholder det aftale, møder til tiden, hilser på de 

mennesker man møder, rydder op efter sig selv og kommer med godt humør. 

 Er vedholdende i med- og modgang, hvilket ses ved at man er udholdende, målbevidst og 

giver ikke op selvom det bliver svært 

 Har mod, hvilket ses ved at man har mod til at være sig selv, til at være sig selv bevidst, til 

at tænke anderledes, til at erkende sine fejl/fortæller når der sker en fejl, til at bede om 

hjælp og til at blive bedre 

 Er entreprenant 

 Tager ansvar, hvilket ses ved at man tager ansvar for sine handlinger, for helheden, for 

egen dannelse og er bevidst om at man er ambassadør for virksomheden/skolen 

 Er en god kammerat, hvilket ses ved at man er opmærksom på sine omgivelser, har 

respekt for andre og hjælper hinanden 

 Er reflekterende (socialt og fagligt i forhold til sig selv og omverdenen), hvilket ses ved at 

man vurderer konsekvenser af egne handlinger, ser muligheder på kort og lang sigt og er 

ikke bange for at møde fremtiden og forstår nødvendigheden af faglig udvikling 

1.3 Overordnet bestemmelse om elevernes arbejdstid  
Undervisningen på grundforløbets 2. del er planlagt med 26 klokketimers lærerstyret undervisning 

pr. uge, hertil kommer hjemmearbejde, samlet svarende til fuldtidsbeskæftigelse. 

1.4 Overordnede bestemmelser om vurdering af elevernes kompetencer  
Forud for optagelse på uddannelse tilsikres at eleven lever op til adgangskravet med minimum 

karakteren 02 i dansk og matematik.  

Forud for udarbejdelse af elevens personlige uddannelsesplan foretages følgende vurdering: 

1. Vurdering af elevens reelle kompetencer – det eleven kan 

 Formelle kompetencer defineret som det, eleven har papir på 

 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 og sker 

gennem samtale med kontaktlærer og/eller vejleder. 

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

uddannelsen stiller for store boglige krav til eleven, om eleven er flytbar i forbindelse med 

skoleskift, om sprogkundskaberne er gode nok. Denne vurdering har primært sigte på at afklare 

om uddannelsen er den rigtige for eleven, og sker ved samtale og evt. FVU-test. 
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3. Vurdering af eleven behov for tiltag, der skal sikre elevens mulighed for at gennemføre den 

ønskede uddannelse, herunder specialpædagogisk støtte, længere tid, tilvalg af faglig/almen 

karakter og brug af øvrige støttemuligheder. Dette sker indledningsvist i introsamtalen med 

studievejleder forud for opstart på uddannelsen og løbende i samtaler med kontaktlærer og/eller 

studievejleder. 

Elevens personlige uddannelsesplan udarbejdes senest 2 uger efter opstart på uddannelsen. 

EUV-elever indleder uddannelsen med en realkompetencevurdering (RKV) af varighed på mellem 

½ dag og op til 3 dage. 

1.5 Generelle eksamensregler  
 

Skolens karakter- og eksamensregler. 

 

1.6 Overgangsordninger  
I hvert enkelt tilfælde hvor der kommer en overgangsordning mellem to versioner i en 

uddannelse, vil der blive taget stilling om eleven vil kunne nå de for uddannelsen opstillede krav. 

Dette gøres i samråd med elev og praktiksted.  

  

https://www.herningsholm.dk/eud/studiehaandbogen/?L=678#c10064


Herningsholm Erhvervsskole 
Lokal Uddannelses Plan 

Mediegrafikeruddannelsen, Hovedforløb 

6 
 

2. 0 Hovedforløb 

Uddannelse: Mediegrafiker 

Bekendtgørelse for erhvervsuddannelser 

Bekendtgørelse for mediegrafiker 

2.1 Praktiske oplysninger  
 

Pædagogiskansvarlig for uddannelsen er: 

 

Uddannelsesleder 

Mona Syndergaard 

msy@herningsholm.dk 

Mobil: 25 42 45 29 

 

Skolesekretær 

Heidi Lindberg 

hli@herningsholm.dk 

Direkte 72 13 46 05 

 

Lokalt uddannelsesudvalg (LUU) Medieproduktion 
 

Titel Navn E-mail Organisation 

Formand Leif Winther Leif@johansen-grafisk.dk  Grakom 

Medlem Niels Wedege Petersen nielswpetersen@gmail.com  HK 

Medlem Mona Syndergaard msy@herningsholm.dk  Herningsholm 
Erhvervsskole 

Medlem Dorthe Møller Birkkjær Dmb@herningsholm.dk  Herningsholm 
Erhvervsskole 

 

2.2 Pædagogisk, didaktisk og metodisk grundlag 
 

Uddannelsestiden er 3 år og 11 måneder inklusiv GF2, hvor det er skolens ambition at 

hovedforløbsundervisningen spredes jævnt hen over perioden, dog med forbehold for 

kombination af valgfrie specialefag. 

Eleven får fra start en kontaktlærer, som er elevens og virksomhedens bindeled til skolen sammen 

med studiesekretæren. Kontaktlæreren kommer på introbesøg i virksomheden og hjælper elev og 

virksomhed godt i gang med brug af elevplan, valg af valgfrie specialefag og praktikplanen. 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=179825
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=168749
mailto:sst@herningsholm.dk
mailto:hli@herningsholm.dk
mailto:Leif@johansen-grafisk.dk
mailto:nielswpetersen@gmail.com
mailto:msy@herningsholm.dk
mailto:Dmb@herningsholm.dk
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På alle skoleophold er der en høj grad af elevinvolvering i undervisningen og praktisk 

opgaveløsning. At eleverne oplever sammenhæng mellem skoleophold og praksis i virksomheden 

er et succeskriterie for undervisningen. 

I uddannelsen skal eleven udarbejde en portfolio, der demonstrerer anvendelse af 

kernefaglighederne.  Dette er eksaminationsgrundlaget for den mundtlige svendeprøveeksamen, 

som er den afsluttende eksamination på uddannelsen. 

Motion & Bevægelse 

På Herningsholm Erhvervsskole prioriteres motion og bevægelse højt, og anerkendes som et 

væsentligt element i elevernes trivsel. Se desuden det fælles pædagogiske didaktiske grundlag. 

På hovedforløbet er motion & bevægelse ikke en obligatorisk del af undervisningen, men jf. 

skolens holdning hertil, indlægges ”brain-breaks”, walk-and-talks eller lign. efter behov. 

2.3 Kriterier for vurdering af elevernes kompetencer og forudsætninger 
Som afslutning på hvert fag får eleven en standpunktskarakter, der afspejler elevens faglige 

niveau. Alle fag skal bestås, og såfremt en elev får karakteren -3 eller 00, skal skoleopholdet tages 

om. Såfremt der er elever, som skolen skønner, vil have svært ved at gennemføre den samlede 

uddannelse, kontaktes virksomheden for at skabe dialog omkring, hvordan eleven bedst støttes i 

uddannelsen. 

Såfremt eleven har mere end 20% fravær pr. skoleophold, skal skoleopholdet tages om. Planlagt 

fravær accepteres ikke, og elever der i praktiktiden er på nedsat tid, skal kunne gennemføre 

skoleopholdet på fuld tid.  
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2.4 Undervisningen i hovedforløbet 
 

 

 
Herningsholm Erhvervsskole udbyder følgende valgfrie specialefag: 

 Kreativitet og ideudvikling 

 Avanceret billedbehandling 1 & 2 

 Vectorgrafik  

 Typografi & Ombrydning 

Fagene udbydes på www.specialefag.dk sammen med de øvrige mediegrafikerskoler. 

2.5 Fremgangsmåde ved vurdering af elevens egnethed ved optagelse til skolepraktik 

Mediegrafikeruddannelsen udbydes med skolepraktik.  
 
Skolepraktik tilbydes de elever, der ved afslutningen af grundforløbet endnu ikke har indgået en 
uddannelsesaftale med en virksomhed, som uforskyldt mister uddannelsesaftalen undervejs i 
uddannelsen samt til elever, der ikke får forlænget en kort uddannelsesaftale.  
 

For at kunne optages til skolepraktik skal eleven opfylde EMMA-kriterierne: 

 

http://www.specialefag.dk/
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E = egnet. Eleven anses for fagligt egnet, hvis eleven har opnået grundforløbsbevis til 
handelsuddannelsen eller hvis eleven på baggrund af anden gennemført uddannelse kan få 
godskrevet grundforløbet. Der vil løbende i uddannelsen blive vurderet på egnethed. 

M = mobil, geografisk. Eleven skal søge og acceptere en praktikplads/skolepraktikplads (VFP 
eller delaftale) uanset hvor i landet denne måtte være. 

M = mobil, fagligt. Eleven skal acceptere en praktikplads/skolepraktikplads (VFP eller 
delaftale) inden for de grafiske uddannelser, som eleven kan gennemføre uden tab af 
uddannelsestid. 

A = aktivt søgende. Eleven skal under hele uddannelsesforløbet i skolepraktik (også under 
VFP og delaftaler) aktivt søge ledige praktikpladser. Desuden skal eleven have en synlig profil 
på www.praktikpladsen.dk senest ved udgangen/afslutningen af grundforløbet. 

Kriterierne skal efterleves i al den tid, som eleven er i skolepraktik. 

 

2.6 Indholdet i skolepraktik, samt praktikbedømmelse af elever i skolepraktik 
 

Skolepraktik i mediegrafikeruddannelsen foregår i Next Level i tæt samspil med den øvrige 

undervisning i uddannelsen. Afdelingen laver grafiske opgaver for skolens øvrige afdelinger, 

klubber og foreninger i lokalområdet samt mindre nyetablerede erhvervsdrivende med respekt for 

ikke at udøve konkurrenceforvridende arbejde for branchens virksomheder.  

Hver elev har sin egen praktikplan, som der løbende evalueres på for at sikre at eleven når alle 

praktikmål.  

Undervejs har eleven mulighed for at komme i Virksomheds Forlagt Praktik (VFP) i en virksomhed 

á max 4 ugers varighed og max 2 gange i elevens uddannelse. 

I forbindelse med afslutningen af uddannelsen udskrives en praktikerklæring der dokumenterer at 

eleven har opnået praktikmålene i den praktiske del af uddannelsen. 

 

2.7 Bedømmelsesplan 
 

Del- og standpunktskarakterer 

På hovedforløbet sker der bedømmelse efter hver fag, hvor eleven får en standpunktskarakter.  

De obligatoriske specialefag bedømmes ud fra 7-trin skalaen og skal bestås med minimum 

karakteren 02. Såfremt en elev ikke har 02, skal faget tages om. De valgfrie specialefag bedømmes 

bestået / ikke bestået, og skal bestås. Såfremt eleven ikke består, skal faget tages om.  

Svendeprøve 

Den afsluttende fagprøveeksamen skal bestås med karakteren 02. Såfremt eleven ikke består 

fagprøveeksamen, tilbydes eleven en re-eksamen med forudgående vejledning i, hvilke dele af 

svendeprøven eleven skal hæve niveauet på, samt gode råd til den mundtlige eksamenination. 

http://www.praktikpladsen.dk/
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Såfremt eleven fortsat ikke består svendeprøven kan der i særlige tilfælde gives dispensation, så 

eleven har et tredje forsøg. Det er uddannelseslederen der vurderer om der kan tilbydes en tredje 

eksamination. 

Elever kan tildeles medaljer til svendeprøven. I så fald bliver eleven inviteret til 

medaljearrangement af Fagligt Udvalg for de Grafiske Uddannelser, hvor eleven får overrakt sit 

svendebevis. 

2.8 Eksamensregler 
Overordnet henvises til skolens eksamensreglement.  

2.9 Samarbejde med det faglige udvalg, praktikvirksomheden og elev 
Fagligt udvalg invitere 2 gange årligt til ”skolemøde”, hvor ledere fra udbydende skoler deltager og 

orienteres om nyt inden for uddannelsen. Derudover inviterer Fagligt Udvalg til årsmøder for 

undervisere på mediegrafikeruddannelsen med orientering om nyt, erfa-udveksling og inspiration 

til undervisningen. 

2 gange årligt afholdes Lokale Uddannelsesudvalgsmøder. Her orienteres LUU om skolens 

aktiviteter og tiltag for at sikre attraktiv og relevant undervisning, der gør eleverne klar til 

uddannelsens hovedforløb, aktiviteter der sikrer fortsat tilgang til uddannelsen samt aktiviteter 

der har til formål at fremme praktikpladsudbuddet på uddannelsen. 

Ved Ny Mesterlæreaftaler sker der løbende dialog mellem skolen, praktikvirksomheden og eleven 

for at sikre, at eleven gennemfører uddannelsen på bedste vis. Den afsluttende Ny Mesterlære-

prøve udarbejdes i samarbejde mellem skole og virksomhed og afholdes i virksomheden. 

2.10 Lærerkvalifikationer, ressourcer og udstyr 

Afdelingen råder over følgende lærerresourcer: 

Dorthe Møller Birkkjær Teamleder, kontaktlærer, SKP-
instruktør og underviser 

Reprofotograf 

Gabriel Wotan Bredvig Faglærer og SKP-instruktør Mediegrafiker 

Hanne Henrikke Teglgaard Faglærer og SKP-instruktør Multimediedesigner og 
typotekniker 

https://www.herningsholm.dk/eud/studiehaandbogen/?L=678#c10064
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Afdelingens bygninger og ressourcer 

 

Afdelingen er placeret i Next Level, Truelsensvej 3 i Herning. Huset består af 2 

undervisningslokaler, skolepraktiklokale og et grafisk værksted, samt lærerforberedelseslokale og 

teamlederkontor. 

I lokalerne er der PC’er eller MAC til rådighed med den fulde Adobepakke.  

På det grafiske værksted forefindes printere, plottere, skæremaskiner m.m.  

2.12 Overgangsordninger 
I overgangen fra én lokal undervisningsplan til en ny, overføres elever automatisk fra den tidligere 

version til den nye. Såfremt der i den nye version er hindringer for elevens gennemførsel af 

uddannelsen f.eks. nye overgangskrav fortsætter eleven på den gamle version.   

3. Læringsaktiviteter 

På de følgende sider ses ”mål-matrix” for fag og læringsaktiviteter på mediegrafikeruddannelsen. 

  



 
 

Mål-matrix hovedforløb 1 - Tema: Grafisk Produktionsforståelse – 8 uger 
Fag: Engelsk, F  Varighed: 2,0 uger  Evaluering: Standpunktskarakter 7-trins-skala   

Fagmål (Målpinde)  Læringsmål  Aktiviteter   

Eleven skal kunne:  

Kommunikation: 

1. Eleven kan på grundlæggende niveau forstå 
hovedindholdet af talt fremmedsprog om udvalgte 
afgrænsede emner. 

2. Eleven kan på grundlæggende niveau forstå 
hovedindholdet af skrevne fremmedsproglige tekster om 
udvalgte afgrænsede emner. 

3. Eleven kan udtrykke sig mundtligt med en vis præcision i 
et sammenhængende sprog med afgrænset ordforråd 
inden for udvalgte afgrænsede emner. 

4. Eleven kan mundtligt præsentere hovedindholdet af de 
væsentlige informationer i udvalgte teksttyper. 

5. Eleven kan referere og præsentere et forberedt 
stofområde. 

6. Eleven kan deltage med enkle sproglige udtryk i samtaler 
om udvalgte og afgrænsede emner. 

7. Eleven kan udtrykke sig skriftligt med en vis præcision og i 
et enkelt og sammenhængende sprog tilpasset udvalgte 
emner. 

8. Eleven kan anvende og bearbejde viden og informationer 
skriftligt inden for udvalgte afgrænsede emner, tekster og 
situationer. 

9. Eleven kan anvende multimodale medier, dvs. ord, 
billeder, film, animation og lyd til at kommunikere 
mundtligt og skriftligt. 

 

Kommunikationsstrategier: 

 Eleven skal:  

 styrke og udvikle faglige og personlige 

kompetencer 

 styrke sine forudsætninger for at 
benytte sproget i forskellige 
sammenhænge af almen og 
erhvervsfaglig karakter 

 styrke sine forudsætninger for 
kommunikation, samarbejde, 
erkendelse, læring, oplevelse, 
tolerance og fællesskab 

 udvikle sin sproglige bevidsthed for at 
blive bedre til at kommunikere 
mundtligt, skriftligt og via medier, der 
kombinerer lyd, billede og tekst 

 med forståelse kunne lytte, læse og 
deltage i samtale ud fra forskellige 
tekster og teksttyper om erhverv, 
uddannelse, samfund og dagligdag. 

 

Ved merit for faget, gennemføres der anden 

faglig undervisning. 

 

 

 Undervisningen i faget tilrettelægges ud fra skolens 

fælles pædagogiske og didaktiske grundlag. Der 

anvendes forskellige arbejdsformer og undervisningen 

tilrettelægges med faglig progression. 

 

 

Faget i punkter 

 Teorigennemgang 

 Klasseundervisning  

 Dialog og diskussion på klassen 

 Gruppearbejde  

 Elevfremlæggelser 

 Individuelle analytiske øvelser 

 Selvstændig faglig fordybelse 

 Individuelt, skriftligt arbejde 

 Virksomhedsinddragelse 

 Tværfagligt projektarbejde 

 Tværfagligt og helhedsorienteret undervisning 

 Bevægelse i undervisningen 

 

 



Herningsholm Erhvervsskole 
Lokal Uddannelses Plan 

Mediegrafikeruddannelsen, Hovedforløb 

1 
 

1. Eleven kan afprøve og anvende enkle lytte- og 
læsestrategier hensigtsmæssigt i forhold til teksttype, 
situation og formål. 

2. Eleven kan afprøve hensigtsmæssige 
kommunikationsstrategier, herunder bruge omskrivninger, 
overbegreber og synonymer. 

3. Eleven kan afprøve skrivestrategier efter skriveformål, 
herunder anvende viden om skriveprocessens faser. 

4. Eleven kan opsøge og anvende fagets hjælpemidler, 
hensigtsmæssigt til oversættelse, stavning, ordforråd, 
grammatik, stavekontrol, ordbogsopslag, kildesøgning, 
tekstproduktion. 

5. Eleven kan anvende informationer og kilder, selvstændigt 
og kritisk. 

 

Sprogbrug og sprogtilegnelse: 

1. Eleven kan på grundlæggende niveau anvende et 
tilstrækkeligt præcist og afgrænset ordforråd inden for 
udvalgte emner. 

2. Eleven kan udtale fremmedsproget klart, tydeligt og 
forståeligt med et afgrænset og veldefineret ordforråd 
inden for udvalgte emner og i udvalgte situationer. 

3. Eleven kan tale og skrive fremmedsproget så centrale 
grammatiske regler med betydning for hensigtsmæssig 
kommunikation følge. 

4. Eleven kan anvende grundlæggende regler for opbygning 
af tekster med sans for struktur og sammenhæng inden 
for relevante, tekster og medier i erhverv, uddannelse, 
samfund og personlige og almene forhold. 
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Kultur- og samfundsforhold: 

1. Eleven kan opnå og anvende grundlæggende viden om 
adfærd, normer og værdier hos brugere af 
fremmedsproget i erhverv, samfund og i personlige og 
almene sammenhænge. 

2. Eleven kan drage sammenligninger og genkende enkle 
forskelle mellem egen kultur og andres kultur. 

3. Eleven kan identificere grundlæggende viden om erhverv, 
kultur og samfund i kontakten med mennesker, der bruger 
fremmedsproget som modersmål eller som internationalt 
kommunikationsmiddel. 

 

  

Fag: Crossmedia produktion, niveau rutineret Varighed: 2,0 uger Evaluering: Standpunktskarakter 7-trins-skala   

Fagmål (Målpinde)  Læringsmål  Aktiviteter   

Fagspecifikke kompetence mål fra Bekendtgørelse om 

erhvervsuddannelsen til mediegrafiker § 4 nr. 

1) Eleven kan designe, planlægge og fremstille trykte og digitale 

produkter og produktioner. 

2) Eleven kan arbejde med idéudvikling, grafisk design, typografi 

samt grafik og billedbehandling til fremstilling af trykte og digitale 

produkter og produktioner. 

6) Eleven kan anvende viden om kommunikation og 

konceptudvikling. 

7) Eleven kan visualisere og præsentere trykte og digitale 

produkter og produktioner. 

1. Eleven kan arbejde med 
crossmedia produktion af mindre 
produkter og produktioner til 
forskellige medietyper og 
medieplatforme 

2. 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 

3. Eleven kan anvende viden om 
typografi og design i arbejdet med 
at udforme og formgive mindre 
medieprodukter til et bredt udsnit 

Crossmedia produktion – Helhedsorienteret 

undervisning 

  

Beskrivelse 

Undervisningen foregår som en del af en 

helhedsorienteret undervisning der samler alle de 

fagrettede fag på hovedforløbet, og alle 

indlæringsaktiviteter bidrager til elevens realisering 

af hovedforløbets mål. Fagene der ellers indgår i den 

helhedsorienterede undervisning er: 

  

• Grafisk Design 
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8) Eleven kan dokumentere faglige problemstillinger inden for 

trykt og digital produktion og workflow. 

10) Eleven kan indgå i et samarbejde med andre, herunder 

bidrage til løsning af faglige problemstillinger. 

af forskellige medieplatforme og 
distributionsformer 

4. Eleven kan inddrage viden og 
færdigheder om grafik og billeder 
og kan tilpasse og arkivere både 
grafik og billeder til anvendelse på 
forskellige medieplatforme 

5. Eleven kan kommunikere egne 
arbejdsprocesser, metoder og 
resultater 

 

• Typografi 

• Grafik og billeder 

• Grafisk produktionsforståelse 

  

Undervisningen er progressivt opbygget som en 

serie mindre læringsforløb der bidrager med faglig 

viden og øvelser, der er forudsætningen for 

elevernes opgaveløsning. 

  

 

Der kan i undervisningen gøres brug af AV-materiale 

som film og podcasts, avislæsning, ekskursion til 

grafisk museum, virksomhedsbesøg, faglig teknisk 

undervisning og individuelle øvelser og småopgaver, 

der bidrager til elevens faglige og tekniske 

individuelle færdigheder og forståelse, fælles 

brainstorming og ’flipped learning’ hvor eleverne 

opsøger og researcher, kollaborativt gruppebaseret 

læring gennem fælles opgaveløsninger. 

  

Modulets metoder i punkter 

• Teorigennemgang  

• Klasseundervisning 

• Flipped learning 

• Dialog og diskussion på klassen  

• Gruppearbejde   
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• Elevfremlæggelser  

• Individuelle og/eller gruppevise analytiske øvelser  

• Selvstændig faglig fordybelse  

• Individuelt, skriftligt arbejde  

• Eventuel virksomhedsinddragelse  

• Tværfagligt projektarbejde  

• Tværfagligt og helhedsorienteret undervisning  

• Bevægelse i undervisningen 

  

Afsluttende hovedforløbsopgave 

Hovedforløbet afsluttes med en større opgave der 

samler hovedforløbets undervisning.  

Opgaven introduceres med perspektiverende 

læreroplæg, eventuelt med oplæg ved eksterne 

aktører. Opgavens form er individuel løsning, i form 

af elevens egne medieprodukter relateret til 

hovedforløbets mål, samt dokumentation af 

opgaveløsningen i henhold til portfolio-metoden, og 

afsluttende fremlæggelse på holdet med feedback. 
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Fag: Grafisk Design, niveau rutineret Varighed: 1,0 uge Evaluering: Standpunktskarakter 7-trins-skala  

Fagmål (Målpinde)  Læringsmål  Aktiviteter   

Fagspecifikke kompetence mål fra Bekendtgørelse om 

erhvervsuddannelsen til mediegrafiker § 4 nr. 

 

 

1) Eleven kan designe, planlægge og fremstille trykte og digitale 

produkter og produktioner. 

 

2) Eleven kan arbejde med idéudvikling, grafisk design, typografi 

samt grafik og billedbehandling til fremstilling af trykte og digitale 

produkter og produktioner. 

 

5) Eleven kan forholde sig til korrekt sprog, retstavning og 

tegnsætning, anvende grundlæggende grafiske regler samt 

benytte sig af et fagligt sprog ud fra grundlæggende regler, 

begreber og termer inden for grafisk produktion. 

 

7) Eleven kan visualisere og præsentere trykte og digitale 

produkter og produktioner. 

 

8) Eleven kan dokumentere faglige problemstillinger inden for 

trykt og digital produktion og workflow. 

 Eleven skal kunne:  

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

2. Eleven kan inddrage og 
demonstrere sin personlige 
kreativitet og evne til idéudvikling 

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

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

 

 

 

 Grafisk Design – Helhedsorienteret undervisning 

Beskrivelse 

Undervisningen foregår som en del af en 

helhedsorienteret undervisning der samler alle de 

fagrettede fag på hovedforløbet, og alle 

indlæringsaktiviteter bidrager til elevens realisering 

af hovedforløbets mål. Fagene der ellers indgår i den 

helhedsorienterede undervisning er: 

  

• Crossmedia produktion 

• Typografi 

• Grafik og billeder 

• Grafisk produktionsforståelse 

  

Undervisningen er progressivt opbygget som en 

serie mindre læringsforløb der bidrager med faglig 

viden og øvelser, der er forudsætningen for 

elevernes opgaveløsning. 

  

 

Der kan i undervisningen gøres brug af AV-materiale 

som film og podcasts, avislæsning, ekskursion til 
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grafisk museum, virksomhedsbesøg, faglig teknisk 

undervisning og individuelle øvelser og småopgaver, 

der bidrager til elevens faglige og tekniske 

individuelle færdigheder og forståelse, fælles 

brainstorming og ’flipped learning’ hvor eleverne 

opsøger og researcher, kollaborativt gruppebaseret 

læring gennem fælles opgaveløsninger. 

  

Modulets metoder i punkter 

• Teorigennemgang  

• Klasseundervisning 

• Flipped learning 

• Dialog og diskussion på klassen  

• Gruppearbejde   

• Elevfremlæggelser  

• Individuelle og/eller gruppevise analytiske øvelser  

• Selvstændig faglig fordybelse  

• Individuelt, skriftligt arbejde  

• Eventuel virksomhedsinddragelse  

• Tværfagligt projektarbejde  
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• Tværfagligt og helhedsorienteret undervisning  

• Bevægelse i undervisningen 

  

Afsluttende hovedforløbsopgave 

Hovedforløbet afsluttes med en større opgave der 

samler hovedforløbets undervisning.  

Opgaven introduceres med perspektiverende 

læreroplæg, eventuelt med oplæg ved eksterne 

aktører. Opgavens form er individuel løsning, i form 

af elevens egne medieprodukter relateret til 

hovedforløbets mål, samt dokumentation af 

opgaveløsningen i henhold til portfolio-metoden, og 

afsluttende fremlæggelse på holdet med feedback. 

  

 

  

 Fag:  Typografi, niveau rutineret Varighed: 1,0 uge Evaluering: Standpunktskarakter 7-trins-skala  

Fagmål (Målpinde)  Læringsmål  Aktiviteter   

Fagspecifikke kompetence mål fra Bekendtgørelse om 

erhvervsuddannelsen til mediegrafiker § 4 nr. 

 

1) Eleven kan designe, planlægge og fremstille trykte og 

digitale produkter og produktioner. 

 Eleven skal kunne:  

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

2. Eleven kan anvende typografiske 
grundregler, grundlæggende 
skriftforståelse og grafisk æstetik 

Typografi – Helhedsorienteret undervisning 

Beskrivelse 

Undervisningen foregår som en del af en 

helhedsorienteret undervisning der samler alle de 

fagrettede fag på hovedforløbet, og alle 

indlæringsaktiviteter bidrager til elevens realisering 
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2) Eleven kan arbejde med idéudvikling, grafisk design, 

typografi samt grafik og billedbehandling til fremstilling af 

trykte og digitale produkter og produktioner. 

5) Eleven kan forholde sig til korrekt sprog, retstavning og 

tegnsætning, anvende grundlæggende grafiske regler samt 

benytte sig af et fagligt sprog ud fra grundlæggende regler, 

begreber og termer inden for grafisk produktion. 

7) Eleven kan visualisere og præsentere trykte og digitale 

produkter og produktioner. 

8) Eleven kan dokumentere faglige problemstillinger inden 

for trykt og digital produktion og workflow. 

  

 

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

 

 

 

af hovedforløbets mål. Fagene der ellers indgår i den 

helhedsorienterede undervisning er: 

  

• Crossmedia produktion 

• Grafisk Design 

• Grafik og billeder 

• Grafisk produktionsforståelse 

  

Undervisningen er progressivt opbygget som en 

serie mindre læringsforløb der bidrager med faglig 

viden og øvelser, der er forudsætningen for 

elevernes opgaveløsning. 

  

 

Der kan i undervisningen gøres brug af AV-materiale 

som film og podcasts, avislæsning, ekskursion til 

grafisk museum, virksomhedsbesøg, faglig teknisk 

undervisning og individuelle øvelser og småopgaver, 

der bidrager til elevens faglige og tekniske 

individuelle færdigheder og forståelse, fælles 

brainstorming og ’flipped learning’ hvor eleverne 

opsøger og researcher, kollaborativt gruppebaseret 

læring gennem fælles opgaveløsninger. 

  

Modulets metoder i punkter 

• Teorigennemgang  

• Klasseundervisning 
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• Flipped learning 

• Dialog og diskussion på klassen  

• Gruppearbejde   

• Elevfremlæggelser  

• Individuelle og/eller gruppevise analytiske øvelser  

• Selvstændig faglig fordybelse  

• Individuelt, skriftligt arbejde  

• Eventuel virksomhedsinddragelse  

• Tværfagligt projektarbejde  

• Tværfagligt og helhedsorienteret undervisning  

• Bevægelse i undervisningen 

  

Afsluttende hovedforløbsopgave 

Hovedforløbet afsluttes med en større opgave der 

samler hovedforløbets undervisning.  

Opgaven introduceres med perspektiverende 

læreroplæg, eventuelt med oplæg ved eksterne 

aktører. Opgavens form er individuel løsning, i form 

af elevens egne medieprodukter relateret til 

hovedforløbets mål, samt dokumentation af 

opgaveløsningen i henhold til portfolio-metoden, og 

afsluttende fremlæggelse på holdet med feedback. 
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Fag:  Grafik og billeder Varighed: 1,0 uge Evaluering: Standpunktskarakter 7-trins-skala   

Fagmål (Målpinde)  Læringsmål  Aktiviteter   

Fagspecifikke kompetence mål nr. 

  

1) Eleven kan designe, planlægge og fremstille trykte og 

digitale produkter og produktioner. 

2) Eleven kan arbejde med idéudvikling, grafisk design, 

typografi samt grafik og billedbehandling til fremstilling 

af trykte og digitale produkter og produktioner. 

5) Eleven kan forholde sig til korrekt sprog, retstavning 

og tegnsætning, anvende grundlæggende grafiske 

regler samt benytte sig af et fagligt sprog ud fra 

grundlæggende regler, begreber og termer inden for 

grafisk produktion. 

6) Eleven kan anvende viden om kommunikation og 

konceptudvikling. 

7) Eleven kan visualisere og præsentere trykte og 

digitale produkter og produktioner. 

8) Eleven kan dokumentere faglige problemstillinger 

inden for trykt og digital produktion og workflow. 

  

1.  Eleven kan korrigere og 
konvertere billeddata og grafik 
under hensyntagen til hvilken 
medietype, materialet 
publiceres i 

2. Eleven kan foretage 
kompliceret fritlægning og 
sammenkopiering 

3. Eleven kan anvende 
komplicerede retouche- og 
billedkorrektionsteknikker 

4. Eleven kan udnytte relevante 
programmers muligheder for 
automatisering 

 

 

 

Grafik og billeder – Helhedsorienteret undervisning 

Beskrivelse 

Undervisningen foregår som en del af en 

helhedsorienteret undervisning der samler alle 

de fagrettede fag på hovedforløbet, og alle 

indlæringsaktiviteter bidrager til elevens 

realisering af hovedforløbets mål. Fagene der 

ellers indgår i den helhedsorienterede 

undervisning er: 

  

• Crossmedia produktion 

• Grafisk Design 

• Typografi 

• Grafisk produktionsforståelse 

  

Undervisningen er progressivt opbygget som en 

serie mindre læringsforløb der bidrager med 

faglig viden og øvelser, der er forudsætningen 

for elevernes opgaveløsning. 

  

 

Der kan i undervisningen gøres brug af AV-

materiale som film og podcasts, avislæsning, 
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 ekskursion til grafisk museum, 

virksomhedsbesøg, faglig teknisk undervisning 

og individuelle øvelser og småopgaver, der 

bidrager til elevens faglige og tekniske 

individuelle færdigheder og forståelse, fælles 

brainstorming og ’flipped learning’ hvor 

eleverne opsøger og researcher, kollaborativt 

gruppebaseret læring gennem fælles 

opgaveløsninger. 

  

Modulets metoder i punkter 

• Teorigennemgang  

• Klasseundervisning 

• Flipped learning 

• Dialog og diskussion på klassen  

• Gruppearbejde   

• Elevfremlæggelser  

• Individuelle og/eller gruppevise analytiske 

øvelser  

• Selvstændig faglig fordybelse  

• Individuelt, skriftligt arbejde  

• Eventuel virksomhedsinddragelse  

• Tværfagligt projektarbejde  
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• Tværfagligt og helhedsorienteret undervisning  

• Bevægelse i undervisningen 

  

Afsluttende hovedforløbsopgave 

Hovedforløbet afsluttes med en større opgave 

der samler hovedforløbets undervisning.  

Opgaven introduceres med perspektiverende 

læreroplæg, eventuelt med oplæg ved eksterne 

aktører. Opgavens form er individuel løsning, i 

form af elevens egne medieprodukter relateret 

til hovedforløbets mål, samt dokumentation af 

opgaveløsningen i henhold til portfolio-

metoden, og afsluttende fremlæggelse på 

holdet med feedback. 

 

 

Fag:  Grafisk produktions forståelse, niveau rutineret Varighed: 1,0 uge Evaluering: Standpunktskarakter 7-trins-skala  

Fagmål (Målpinde)  Læringsmål  Aktiviteter   

Fagspecifikke kompetence mål fra Bekendtgørelse om 

erhvervsuddannelsen til mediegrafiker § 4 nr. 

 

1) Eleven kan designe, planlægge og fremstille trykte og 

digitale produkter og produktioner. 

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

2. Eleven har viden om den tekniske 
proces fra originalfremstilling til 
færdigt produkt og om de 

 Grafisk produktionsforståelse– Helhedsorienteret 

undervisning 

Beskrivelse 

Undervisningen foregår som en del af en 

helhedsorienteret undervisning der samler alle de 

fagrettede fag på hovedforløbet, og alle 

indlæringsaktiviteter bidrager til elevens realisering 
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3) Eleven kan anvende viden om det grafiske workflow til 

varetagelse og rådgivning om et rationelt produktionsforløb, 

herunder udføre kvalitetskontrol og relevant kvalitetsstyring i 

forbindelse med trykt og digital produktion. 

4) Eleven kan anvende viden om informationsteknologi og 

dens muligheder til at udføre brancherelevante opgaver i 

forhold til kommunikationsteknologi, informationssøgning, 

datahåndtering og dokumentformater. 

7) Eleven kan visualisere og præsentere trykte og digitale 

produkter og produktioner. 

8) Eleven kan dokumentere faglige problemstillinger inden 

for trykt og digital produktion og workflow. 

9) Eleven kan varetage kundekontakt og rådgive om 

fremstilling af trykte og digitale produkter og produktioner. 

10) Eleven kan indgå i et samarbejde med andre, herunder 

bidrage til løsning af faglige problemstillinger. 

  

 

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

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

4. Eleven kan inddrage viden om 
relevante internationale 
standarder 

5. Eleven har viden om relevante 
udviklingstendenser og disses 
betydning for eksisterende 
produktionsformer og teknologi 

 

af hovedforløbets mål. Fagene der ellers indgår i den 

helhedsorienterede undervisning er: 

  

• Crossmedia produktion 

• Grafisk Design 

• Typografi 

• Grafik og billeder 

  

Undervisningen er progressivt opbygget som en 

serie mindre læringsforløb der bidrager med faglig 

viden og øvelser, der er forudsætningen for 

elevernes opgaveløsning. 

  

 

Der kan i undervisningen gøres brug af AV-materiale 

som film og podcasts, avislæsning, ekskursion til 

grafisk museum, virksomhedsbesøg, faglig teknisk 

undervisning og individuelle øvelser og småopgaver, 

der bidrager til elevens faglige og tekniske 

individuelle færdigheder og forståelse, fælles 

brainstorming og ’flipped learning’ hvor eleverne 

opsøger og researcher, kollaborativt gruppebaseret 

læring gennem fælles opgaveløsninger. 

  

Modulets metoder i punkter 

• Teorigennemgang  

• Klasseundervisning 
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• Flipped learning 

• Dialog og diskussion på klassen  

• Gruppearbejde   

• Elevfremlæggelser  

• Individuelle og/eller gruppevise analytiske øvelser  

• Selvstændig faglig fordybelse  

• Individuelt, skriftligt arbejde  

• Eventuel virksomhedsinddragelse  

• Tværfagligt projektarbejde  

• Tværfagligt og helhedsorienteret undervisning  

• Bevægelse i undervisningen 

  

Afsluttende hovedforløbsopgave 

Hovedforløbet afsluttes med en større opgave der 

samler hovedforløbets undervisning.  

Opgaven introduceres med perspektiverende 

læreroplæg, eventuelt med oplæg ved eksterne 

aktører. Opgavens form er individuel løsning, i form 

af elevens egne medieprodukter relateret til 

hovedforløbets mål, samt dokumentation af 

opgaveløsningen i henhold til portfolio-metoden, og 

afsluttende fremlæggelse på holdet med feedback. 
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Mål-matrix hovedforløb 2 - Tema: Publicering og medieformer – 6 uger 
Fag: Engelsk, E Varighed: 2,0 uger  Evaluering:  

Fagmål (Målpinde)  Læringsmål  Aktiviteter   

Eleven skal kunne:  

Kommunikation: 

1. Eleven kan forstå hovedindholdet af talt fremmedsprog 

om udvalgte emner. 

2. Eleven kan forstå hovedindholdet af skrevne 

fremmedsproglige tekster om udvalgte emner. 

3. Eleven kan udtrykke sig mundtligt med præcision i et 

sammenhængende sprog med afgrænset ordforråd inden 

for udvalgte afgrænsede emner. 

4. Eleven kan redegøre mundtligt for indholdet af de 

væsentlige informationer i udvalgte teksttyper inden for 

erhverv. 

5. Eleven kan redegøre for et forberedt stofområde. 

6. Eleven kan deltage i samtaler og diskutere udvalgte 

emner. 

7. Eleven kan udtrykke sig skriftligt med præcision og i et 

sammenhængende sprog tilpasset emner og kontekster. 

8. Eleven kan anvende og bearbejde viden og informationer 

skriftligt inden for udvalgte emner, tekster og situationer. 

9. Eleven kan anvende multimodale medier, dvs. ord, 

billeder, film, animation og lyd til at kommunikere 

mundtligt og skriftligt. 

 

Kommunikationsstrategier: 

1. Eleven kan afprøve og anvende enkle lytte- og 

læsestrategier hensigtsmæssigt i forhold til teksttype, 

situation og formål. 

Eleven skal:  

 styrke og udvikle faglige og personlige 
kompetencer 

 styrke sine forudsætninger for at 
benytte sproget i forskellige 
sammenhænge af almen og 
erhvervsfaglig karakter 

 styrke sine forudsætninger for 
kommunikation, samarbejde, 
erkendelse, læring, oplevelse, 
tolerance og fællesskab 

 udvikle sin sproglige bevidsthed for at 
blive bedre til at kommunikere 
mundtligt, skriftligt og via medier, der 
kombinerer lyd, billede og tekst 

 med forståelse kunne lytte, læse og 
deltage i samtale ud fra forskellige 
tekster og teksttyper om erhverv, 
uddannelse, samfund og dagligdag. 

 

Ved merit for faget, gennemføres der anden 

faglig undervisning. 

 

 

 Undervisningen i faget tilrettelægges ud fra skolens 

fælles pædagogiske og didaktiske grundlag. Der 

anvendes forskellige arbejdsformer og undervisningen 

tilrettelægges med faglig progression. 

 

 

Faget i punkter 

 Teorigennemgang 

 Klasseundervisning  

 Dialog og diskussion på klassen 

 Gruppearbejde  

 Elevfremlæggelser 

 Individuelle analytiske øvelser 

 Selvstændig faglig fordybelse 

 Individuelt, skriftligt arbejde 

 Virksomhedsinddragelse 

 Tværfagligt projektarbejde 

 Tværfagligt og helhedsorienteret undervisning 

 Bevægelse i undervisningen 
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2. Eleven kan afprøve hensigtsmæssige 

kommunikationsstrategier, herunder bruge omskrivninger, 

overbegreber og synonymer. 

3. Eleven kan afprøve skrivestrategier efter skriveformål, 

herunder anvende viden om skriveprocessens faser. 

4. Eleven kan opsøge og anvende fagets hjælpemidler, 

hensigtsmæssigt til oversættelse, stavning, ordforråd, 

grammatik, stavekontrol, ordbogsopslag, kildesøgning, 

tekstproduktion. 

5. Eleven kan anvende informationer og kilder, selvstændigt 

og kritisk. 

 

Sprogbrug Sprogtilegnelse: 

1. Eleven kan anvende præcist og afgrænset ordforråd inden 

for udvalgte emner. 

2. Eleven kan udtale fremmedsproget klart, tydeligt og 

præcist med et afgrænset og veldefineret ordforråd inden 

for udvalgte emner og i udvalgte situationer. 

3. Eleven kan tale og skrive fremmedsproget, så centrale 

grammatiske regler med betydning for hensigtsmæssig og 

effektiv kommunikation følges. 

4. Eleven kan anvende væsentlige og grundlæggende regler 

for opbygning af tekster med sans for struktur og 

sammenhæng inden for relevante genrer, tekster og 

medie i erhverv, uddannelse og samfund samt personlige 

og almene forhold. 

 

Kultur- og samfundsforhold: 

1. Eleven kan opnå og anvende viden om adfærd, normer og 

værdier hos brugere af fremmedsproget i erhverv, 

samfund og i personlige og almene sammenhænge. 
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2. Eleven kan drage sammenligninger og genkende forskelle 

mellem egen kultur og andres kultur. 

3. Eleven kan anvende viden om erhverv, kultur og samfund i 

kontakten med mennesker, der bruger fremmedsproget 

som modersmål eller som internationalt 

kommunikationsmiddel. 

 

 

Fag:  Design, D Varighed: 1,5 uger Evaluering: Standpunktskarakter 7-trins-skala  

Fagmål (Målpinde)  Læringsmål  Aktiviteter   

 Eleven skal kunne:  

1. Udarbejde formgivnings- og designopgaver, der fordrer 
fantasi og æstetisk sans, 

2. 2. anvende portfolio til at redegøre for elementer og 
faser i designprocesser fra idé til færdigt produkt, 

3. 3. anvende opmålings- og afbildningsmetoder til at 
vurdere faktorer, der øver indflydelse på formgivning 
og design, 

4. 4. anvende viden om materiale- og farvelære til at 
vurdere forholdet mellem farve, form og funktion i 
konkrete brancherelevante opgaver, 

5. 5. anvende simple analysemodeller til at vurdere 
design i forhold til symbolik, form, funktion og æstetik 
i konkrete brancherelevante designopgaver, 

6. 6. anvende stilhistorien til at beskrive karakteristiske 
træk i brancherelevante stilarter gennem det 20. 
århundrede, 

7. 7. anvende basal viden om ergonomi, teknologi og 
miljøforhold til at beskrive ændringer i stil, materialer 
og teknik i relation til den teknologiske udvikling og 
kultur- og samfundsforhold og 

Udgangspunktet findes i problemstillinger 
fra uddannelsesområdet/branchen, og der 
skal arbejdes med innovative og kreative 
processer. Eleverne skal arbejde praktisk og 
teoretisk med problemstillingerne og 
herigennem få indsigt i stilhistorie og 
arkitektur inden for branchen. 
 

1. Opmålings- og afbildningsteknikker 
2. Stilforståelse med 

uddannelsesrelevans 
3. Farve- og materialelære 
4. Modelfremstilling og 

produktvisualisering 
5. Perception og symbolik 
6. Form, funktion og æstetik 
7. Kendskab til ergonomi, miljø- og 

teknologisk udvikling inden for 
branchen og i samfundet 

8. Designanalysemodeller 
 
Ved merit for faget, gennemføres der anden 

faglig undervisning. 

 

Design D – Helhedsorienteret undervisning 
  
Beskrivelse 
Undervisningen foregår som en del af en 
helhedsorienteret undervisning der samler alle de 
fagrettede fag på hovedforløbet, og alle 
indlæringsaktiviteter bidrager til elevens realisering 
af hovedforløbets mål. Fagene der ellers indgår i den 
helhedsorienterede undervisning er: 
  
• Publicering og medieformer 
• Kommunikation og formidling 1 
  
Undervisningen er progressivt opbygget som en 
serie mindre læringsforløb der bidrager med faglig 
viden og øvelser, der er forudsætningen for 
elevernes opgaveløsning. 
  
 
Der kan i undervisningen gøres brug af AV-materiale 
som film og podcasts, avislæsning, ekskursion til 
grafisk museum, virksomhedsbesøg, faglig teknisk 
undervisning og individuelle øvelser og småopgaver, 
der bidrager til elevens faglige og tekniske 
individuelle færdigheder og forståelse, fælles 
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8. 8. anvende simple analysemodeller til at vurdere 
designfunktioner i forhold til individuelle og kollektive 
behov/brugersynspunkter. 

 

brainstorming og ’flipped learning’ hvor eleverne 
opsøger og researcher, kollaborativt gruppebaseret 
læring gennem fælles opgaveløsninger. 
  
Modulets metoder i punkter 
• Teorigennemgang  
• Klasseundervisning 
• Flipped learning 
• Dialog og diskussion på klassen  
• Gruppearbejde   
• Elevfremlæggelser  
• Individuelle og/eller gruppevise analytiske øvelser  
• Selvstændig faglig fordybelse  
• Individuelt, skriftligt arbejde  
• Eventuel virksomhedsinddragelse  
• Tværfagligt projektarbejde  
• Tværfagligt og helhedsorienteret undervisning  
• Bevægelse i undervisningen 
  
Afsluttende hovedforløbsopgave 
Hovedforløbet afsluttes med en større opgave der 
samler hovedforløbets undervisning.  
Opgaven introduceres med perspektiverende 
læreroplæg, eventuelt med oplæg ved eksterne 
aktører. Opgavens form er individuel løsning, i form 
af elevens egne medieprodukter relateret til 
hovedforløbets mål, samt dokumentation af 
opgaveløsningen i henhold til portfolio-metoden, og 
afsluttende fremlæggelse på holdet med feedback. 
 

 

  



Herningsholm Erhvervsskole 
Lokal Uddannelses Plan 

Mediegrafikeruddannelsen, Hovedforløb 

19 
 

Fag: Publicering og medieformer niveau Rutineret Varighed: 2,0 uge Evaluering: Standpunktskarakter 7-trins-skala  

Fagmål (Målpinde)  Læringsmål  Aktiviteter   
Fagspecifikke kompetence mål fra Bekendtgørelse om 
erhvervsuddannelsen til mediegrafiker § 4 nr. 

  
1) Eleven kan designe, planlægge og fremstille trykte og digitale 
produkter og produktioner. 
2) Eleven kan arbejde med idéudvikling, grafisk design, 
typografi samt grafik og billedbehandling til fremstilling af 
trykte og digitale produkter og produktioner. 
3) Eleven kan anvende viden om det grafiske workflow til 
varetagelse og rådgivning om et rationelt produktionsforløb, 
herunder udføre kvalitetskontrol og relevant kvalitetsstyring i 
forbindelse med trykt og digital produktion. 
4) Eleven kan anvende viden om informationsteknologi og dens 
muligheder til at udføre brancherelevante opgaver i forhold til 
kommunikationsteknologi, informationssøgning, 
datahåndtering og dokumentformater. 
6) Eleven kan anvende viden om kommunikation og 
konceptudvikling. 
7) Eleven kan visualisere og præsentere trykte og digitale 
produkter og produktioner. 

  
 

 

1.  Eleven kan fremstille omfangsrige 
tværmediale produktioner, der 
retter sig mod flere samtidige 
publiceringsplatforme, såvel 
digitale som trykte 

2. Eleven kan udvikle og opbygge 
digitale produkter og digitalt 
indhold under anvendelse af 
teknologier til produktion af 
digitale medieprodukter, som er 
særlige for den pågældende 
medietype 

3. Eleven kan designe tværmediale 
produkter under hensyntagen til 
forskellige distributions- og 
medietypers krav til design, 
typografi og ombrydning 

4. Eleven kan klargøre billedmateriale 
til publicering på forskellige 
medietyper og medieplatforme 
under hensyntagen til de givne 
tekniske krav 

5. Eleven har forståelse for 
produktionstekniske krav 
gældende for tværmediale 
produktioner og forskellige 
medietyper, og kan agere i 
overensstemmelse hermed 

 

 Publicering og medieformer – Helhedsorienteret 

undervisning 
  
Beskrivelse 
Undervisningen foregår som en del af en 
helhedsorienteret undervisning der samler alle de 
fagrettede fag på hovedforløbet, og alle 
indlæringsaktiviteter bidrager til elevens realisering af 
hovedforløbets mål. Fagene der ellers indgår i den 
helhedsorienterede undervisning er: 
  
• Design D 
• Kommunikation og formidling 1 
  
Undervisningen er progressivt opbygget som en serie 
mindre læringsforløb der bidrager med faglig viden og 
øvelser, der er forudsætningen for elevernes 
opgaveløsning. 
  
 
Der kan i undervisningen gøres brug af AV-materiale 
som film og podcasts, avislæsning, ekskursion til grafisk 
museum, virksomhedsbesøg, faglig teknisk 
undervisning og individuelle øvelser og småopgaver, 
der bidrager til elevens faglige og tekniske individuelle 
færdigheder og forståelse, fælles brainstorming og 
’flipped learning’ hvor eleverne opsøger og researcher, 
kollaborativt gruppebaseret læring gennem fælles 
opgaveløsninger. 
  
Modulets metoder i punkter 
• Teorigennemgang  
• Klasseundervisning 
• Flipped learning 
• Dialog og diskussion på klassen  
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• Gruppearbejde   
• Elevfremlæggelser  
• Individuelle og/eller gruppevise analytiske øvelser  
• Selvstændig faglig fordybelse  
• Individuelt, skriftligt arbejde  
• Eventuel virksomhedsinddragelse  
• Tværfagligt projektarbejde  
• Tværfagligt og helhedsorienteret undervisning  
• Bevægelse i undervisningen 
  
Afsluttende hovedforløbsopgave 
Hovedforløbet afsluttes med en større opgave der 
samler hovedforløbets undervisning.  
Opgaven introduceres med perspektiverende 
læreroplæg, eventuelt med oplæg ved eksterne 
aktører. Opgavens form er individuel løsning, i form af 
elevens egne medieprodukter relateret til 
hovedforløbets mål, samt dokumentation af 
opgaveløsningen i henhold til portfolio-metoden, og 
afsluttende fremlæggelse på holdet med feedback. 
 
 

 

Fag:  Kommunikation og formidling 1, Rutineret Varighed: 0,5 uge Evaluering: Standpunktskarakter 7-trins-skala  

Fagmål (Målpinde)  Læringsmål  Aktiviteter   

Fagspecifikke kompetence mål fra Bekendtgørelse om 
erhvervsuddannelsen til mediegrafiker § 4 nr. 

  
1) Eleven kan designe, planlægge og fremstille trykte og 
digitale produkter og produktioner. 
2) Eleven kan arbejde med idéudvikling, grafisk design, 
typografi samt grafik og billedbehandling til fremstilling af 
trykte og digitale produkter og produktioner. 
4) Eleven kan anvende viden om informationsteknologi og 
dens muligheder til at udføre brancherelevante opgaver i 

1.  Eleven kan kommunikere med 
kolleger og kunder om almene og 
faglige emner og anvende 
forskelligt sprog i forskellige 
situationer 

2. Eleven kan anvende dialog og 
argumentation i samarbejdet med 
kolleger og kunder 

3. Eleven kan foretage 
kommunikationsanalyse, hvor der 
arbejdes med afsender-

 Kommunikation og formidling 1  
– Helhedsorienteret undervisning 
  
Beskrivelse 
Undervisningen foregår som en del af en 
helhedsorienteret undervisning der samler alle de 
fagrettede fag på hovedforløbet, og alle 
indlæringsaktiviteter bidrager til elevens realisering 
af hovedforløbets mål. Fagene der ellers indgår i den 
helhedsorienterede undervisning er: 
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forhold til kommunikationsteknologi, informationssøgning, 
datahåndtering og dokumentformater. 
6) Eleven kan anvende viden om kommunikation og 
konceptudvikling. 
7) Eleven kan visualisere og præsentere trykte og digitale 
produkter og produktioner. 

 

/modtagerforhold og med envejs- 
og tovejskommunikation 

4. Eleven kan anvende simple 
kommunikationsmodeller og 
diskutere henholdsvis anvendelse 
og aktualitet 

5. Eleven kan anvende viden om 
kommunikation via forskellige 
medietyper, herunder fordele, 
ulemper og forskelle 

6. Eleven kan arbejde med helhed i 
kommunikationen på tværs af 
medietyper 

7. Eleven kan anvende fagudtryk og 
faglige begreber i relation til 
kommunikation og formidling 

 

• Design D 
• Publicering og medieformer 
  
Undervisningen er progressivt opbygget som en 
serie mindre læringsforløb der bidrager med faglig 
viden og øvelser, der er forudsætningen for 
elevernes opgaveløsning. 
  
 
Der kan i undervisningen gøres brug af AV-materiale 
som film og podcasts, avislæsning, ekskursion til 
grafisk museum, virksomhedsbesøg, faglig teknisk 
undervisning og individuelle øvelser og småopgaver, 
der bidrager til elevens faglige og tekniske 
individuelle færdigheder og forståelse, fælles 
brainstorming og ’flipped learning’ hvor eleverne 
opsøger og researcher, kollaborativt gruppebaseret 
læring gennem fælles opgaveløsninger. 
  
Modulets metoder i punkter 
• Teorigennemgang  
• Klasseundervisning 
• Flipped learning 
• Dialog og diskussion på klassen  
• Gruppearbejde   
• Elevfremlæggelser  
• Individuelle og/eller gruppevise analytiske øvelser  
• Selvstændig faglig fordybelse  
• Individuelt, skriftligt arbejde  
• Eventuel virksomhedsinddragelse  
• Tværfagligt projektarbejde  
• Tværfagligt og helhedsorienteret undervisning  
• Bevægelse i undervisningen 
  
Afsluttende hovedforløbsopgave 
Hovedforløbet afsluttes med en større opgave der 
samler hovedforløbets undervisning.  
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Opgaven introduceres med perspektiverende 
læreroplæg, eventuelt med oplæg ved eksterne 
aktører. Opgavens form er individuel løsning, i form 
af elevens egne medieprodukter relateret til 
hovedforløbets mål, samt dokumentation af 
opgaveløsningen i henhold til portfolio-metoden, og 
afsluttende fremlæggelse på holdet med feedback. 
 

 

Mål-matrix hovedforløb 3 - Tema: Markedsføring og branding – 7 uger 

Fag:  Design, C Varighed: 1,5 uger Evaluering: Standpunktskarakter 7-trins-skala  

Fagmål (Målpinde)  Læringsmål  Aktiviteter   

 Eleven skal kunne:  

1. Eleven kan udarbejde formgivnings- og designopgaver, 
der fordrer fantasi og æstetisk sans. 

2. Eleven kan anvende portfolio til at redegøre for 
elementer og faser i designprocesser fra idé til færdigt 
produkt. 

3. Eleven kan anvende opmålings- og afbildningsmetoder 
til at vurdere faktorer, der øver indflydelse på 
formgivning og design. 

4. Eleven kan anvende viden om materiale- og farvelære 
til at vurdere forholdet mellem farve, form og funktion 
i konkrete brancherelevante opgaver. 

5. Eleven kan anvende simple analysemodeller til at 
vurdere design i forhold til symbolik, form, funktion og 
æstetik i konkrete brancherelevante designopgaver 

6. Eleven kan anvende stilhistorien til at beskrive 
karakteristiske træk i brancherelevante stilarter 
gennem det 20. århundrede. 

7. Eleven kan anvende basal viden om ergonomi, 
teknologi og miljøforhold til at beskrive ændringer i 
stil, materialer og teknik i relation til den teknologiske 
udvikling og kultur- og samfundsforhold. 

Udgangspunktet findes i problemstillinger 
fra uddannelsesområdet/branchen, og der 
skal arbejdes med innovative og kreative 
processer. Eleverne skal arbejde praktisk og 
teoretisk med problemstillingerne og 
herigennem få indsigt i stilhistorie, 
arkitektur og bæredygtighed inden for 
branchen. 
1. Opmålings- og afbildningsteknikker 
2. Stilforståelse med uddannelsesrelevans 
3. Farve- og materialelære 
4. Modelfremstilling og produktvisualisering 
5. Portfolio 
6. Perception og symbolik 
7. Form, funktion og æstetik 
8. Kendskab til ergonomi, miljø- og 
teknologisk udvikling inden for branchen og 
i samfundet 
9. Bæredygtighed 
10. Designanalysemodeller 
 

Design C, Helhedsorienteret undervisning 
  
Beskrivelse 
Undervisningen foregår som en del af en 
helhedsorienteret undervisning der samler alle de 
fagrettede fag på hovedforløbet, og alle 
indlæringsaktiviteter bidrager til elevens realisering 
af hovedforløbets mål. Fagene der ellers indgår i den 
helhedsorienterede undervisning er: 
  
• Markedsføring og branding 
• Kommunikation og formidling 2 
• Valgfag: Web Basis – Kode & Design 
  
Undervisningen er progressivt opbygget som en 
serie mindre læringsforløb der bidrager med faglig 
viden og øvelser, der er forudsætningen for 
elevernes opgaveløsning. 
  
 
Der kan i undervisningen gøres brug af AV-materiale 
som film og podcasts, avislæsning, ekskursion til 
grafisk museum, virksomhedsbesøg, faglig teknisk 
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8. Eleven kan anvende simple analysemodeller til at 
vurdere designfunktioner i forhold til individuelle og 
kollektive behov/brugersynspunkter. 

 

Ved merit for faget, gennemføres der anden 
faglig undervisning. 

 

undervisning og individuelle øvelser og småopgaver, 
der bidrager til elevens faglige og tekniske 
individuelle færdigheder og forståelse, fælles 
brainstorming og ’flipped learning’ hvor eleverne 
opsøger og researcher, kollaborativt gruppebaseret 
læring gennem fælles opgaveløsninger. 
  
Modulets metoder i punkter 
• Teorigennemgang  
• Klasseundervisning 
• Flipped learning 
• Dialog og diskussion på klassen  
• Gruppearbejde   
• Elevfremlæggelser  
• Individuelle og/eller gruppevise analytiske øvelser  
• Selvstændig faglig fordybelse  
• Individuelt, skriftligt arbejde  
• Eventuel virksomhedsinddragelse  
• Tværfagligt projektarbejde  
• Tværfagligt og helhedsorienteret undervisning  
• Bevægelse i undervisningen 
  
Afsluttende hovedforløbsopgave 
Hovedforløbet afsluttes med en større opgave der 
samler hovedforløbets undervisning.  
Opgaven introduceres med perspektiverende 
læreroplæg, eventuelt med oplæg ved eksterne 
aktører. Opgavens form er individuel løsning, i form 
af elevens egne medieprodukter relateret til 
hovedforløbets mål, samt dokumentation af 
opgaveløsningen i henhold til portfolio-metoden, og 
afsluttende fremlæggelse på holdet med feedback. 
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Fag: Markedsføring og branding - Avanceret Varighed: 2,0 uge Evaluering: Standpunktskarakter 7-trins-skala  

Fagmål (Målpinde)  Læringsmål  Aktiviteter   

Fagspecifikke kompetence mål fra Bekendtgørelse om 
erhvervsuddannelsen til mediegrafiker § 4 nr. 

  

1) Eleven kan designe, planlægge og fremstille trykte og 
digitale produkter og produktioner. 

2) Eleven kan arbejde med idéudvikling, grafisk design, 
typografi samt grafik og billedbehandling til fremstilling af 
trykte og digitale produkter og produktioner. 

3) Eleven kan anvende viden om det grafiske workflow til 
varetagelse og rådgivning om et rationelt 
produktionsforløb, herunder udføre kvalitetskontrol og 
relevant kvalitetsstyring i forbindelse med trykt og digital 
produktion. 

6) Eleven kan anvende viden om kommunikation og 
konceptudvikling. 

7) Eleven kan visualisere og præsentere trykte og digitale 
produkter og produktioner. 

8) Eleven kan dokumentere faglige problemstillinger inden 
for trykt og digital produktion og workflow. 

9) Eleven kan varetage kundekontakt og 10) Eleven kan 
indgå i et samarbejde med andre, herunder bidrage til 
løsning af faglige problemstillinger. 

 Eleven skal kunne:  

1. Eleven kan udvikle markedsføring 
til et brandet produkt, herunder 
designe og fremstille komplekse 
medieprodukter i form af fysisk 
emballage og produkter til online 
markedsføring 

2. Eleven kan inddrage 
kommunikations- og strategiske 
overvejelser i sit valg af grafisk 
formgivning, medietype og 
markedsføring 

3. Eleven kan udvikle design, beskrive 
designprocesser og kan udvikle 
mock-ups og prototyper 

4. Eleven kan producere og optimere 
grafik- og billedmateriale ud fra 
brancherelevante 
kvalitetsstandarder samt 
kvalitetssikre produktionsflowet til 
trykte og digitale medietyper 

5. Eleven har forståelse for og kan 
styre den tekniske proces fra 
originalfremstilling til færdigt 
produkt og kan agere ud fra de 
produktionstekniske krav, 
kvalitetsparametre og regler, der 
knytter sig til de enkelte 
medietyper 

6. Eleven kan anvende aktuelle og 
brancherelevante teknologier og 
programmer til produktion af 

 Markedsføring og branding, Helhedsorienteret 
undervisning 
  
Beskrivelse 
Undervisningen foregår som en del af en 
helhedsorienteret undervisning der samler alle de 
fagrettede fag på hovedforløbet, og alle 
indlæringsaktiviteter bidrager til elevens realisering 
af hovedforløbets mål. Fagene der ellers indgår i den 
helhedsorienterede undervisning er: 
  
• Design C 
• Kommunikation og formidling 2 
• Valgfag: Web Basis – Kode & Design 
  
Undervisningen er progressivt opbygget som en 
serie mindre læringsforløb der bidrager med faglig 
viden og øvelser, der er forudsætningen for 
elevernes opgaveløsning. 
  
 
Der kan i undervisningen gøres brug af AV-materiale 
som film og podcasts, avislæsning, ekskursion til 
grafisk museum, virksomhedsbesøg, faglig teknisk 
undervisning og individuelle øvelser og småopgaver, 
der bidrager til elevens faglige og tekniske 
individuelle færdigheder og forståelse, fælles 
brainstorming og ’flipped learning’ hvor eleverne 
opsøger og researcher, kollaborativt gruppebaseret 
læring gennem fælles opgaveløsninger. 
  
Modulets metoder i punkter 
• Teorigennemgang  
• Klasseundervisning 
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digital markedsføring og 
medieprodukter 

 

  
 

 

• Flipped learning 
• Dialog og diskussion på klassen  
• Gruppearbejde   
• Elevfremlæggelser  
• Individuelle og/eller gruppevise analytiske øvelser  
• Selvstændig faglig fordybelse  
• Individuelt, skriftligt arbejde  
• Eventuel virksomhedsinddragelse  
• Tværfagligt projektarbejde  
• Tværfagligt og helhedsorienteret undervisning  
• Bevægelse i undervisningen 
  
Afsluttende hovedforløbsopgave 
Hovedforløbet afsluttes med en større opgave der 
samler hovedforløbets undervisning.  
Opgaven introduceres med perspektiverende 
læreroplæg, eventuelt med oplæg ved eksterne 
aktører. Opgavens form er individuel løsning, i form 
af elevens egne medieprodukter relateret til 
hovedforløbets mål, samt dokumentation af 
opgaveløsningen i henhold til portfolio-metoden, og 
afsluttende fremlæggelse på holdet med feedback. 
 

 

 

Fag:  Kommunikation og formidling 2 - Rutineret Varighed: 1,0 uge Evaluering: Standpunktskarakter 7-trins-skala  

Fagmål (Målpinde)  Læringsmål  Aktiviteter   

Fagspecifikke kompetence mål fra Bekendtgørelse om 
erhvervsuddannelsen til mediegrafiker § 4 nr. 

  

1) Eleven kan designe, planlægge og fremstille trykte og 
digitale produkter og produktioner. 

Eleven skal kunne:  

1. Eleven kan vurdere og producere 
kommunikation til udvalgte 
målgrupper og kan vurdere og 
anvende kommunikative 
elementer i forskellige 
medieproduktioner 

 Kommunikation og formidling 2, Helhedsorienteret 
undervisning 
  
Beskrivelse 
Undervisningen foregår som en del af en 
helhedsorienteret undervisning der samler alle de 
fagrettede fag på hovedforløbet, og alle 
indlæringsaktiviteter bidrager til elevens realisering 
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2) Eleven kan arbejde med idéudvikling, grafisk design, 
typografi samt grafik og billedbehandling til fremstilling af 
trykte og digitale produkter og produktioner. 

4) Eleven kan anvende viden om informationsteknologi og 
dens muligheder til at udføre brancherelevante opgaver i 
forhold til kommunikationsteknologi, informationssøgning, 
datahåndtering og dokumentformater. 

6) Eleven kan anvende viden om kommunikation og 
konceptudvikling. 

7) Eleven kan visualisere og præsentere trykte og digitale 
produkter og produktioner. 

  

 

2. Eleven kan håndtere 
kommunikation og markedsføring 
på tværs af medieplatforme 

3. Eleven kan anvende viden om 
digitale markedsføringsstrategier, 
viral markedsføring og social 
mediestrategi 

4. Eleven har kendskab til 
markedsføringslovgivning og etik 
samt viden om ophavsret og 
erhvervsjura i forhold til 
produktion og leverance af grafisk 
materiale 

 

af hovedforløbets mål. Fagene der ellers indgår i den 
helhedsorienterede undervisning er: 
  
• Design C 
• Markedsføring og branding 
• Valgfag: Web Basis – Kode & Design 
  
Undervisningen er progressivt opbygget som en 
serie mindre læringsforløb der bidrager med faglig 
viden og øvelser, der er forudsætningen for 
elevernes opgaveløsning. 
  
 
Der kan i undervisningen gøres brug af AV-materiale 
som film og podcasts, avislæsning, ekskursion til 
grafisk museum, virksomhedsbesøg, faglig teknisk 
undervisning og individuelle øvelser og småopgaver, 
der bidrager til elevens faglige og tekniske 
individuelle færdigheder og forståelse, fælles 
brainstorming og ’flipped learning’ hvor eleverne 
opsøger og researcher, kollaborativt gruppebaseret 
læring gennem fælles opgaveløsninger. 
  
Modulets metoder i punkter 
• Teorigennemgang  
• Klasseundervisning 
• Flipped learning 
• Dialog og diskussion på klassen  
• Gruppearbejde   
• Elevfremlæggelser  
• Individuelle og/eller gruppevise analytiske øvelser  
• Selvstændig faglig fordybelse  
• Individuelt, skriftligt arbejde  
• Eventuel virksomhedsinddragelse  
• Tværfagligt projektarbejde  
• Tværfagligt og helhedsorienteret undervisning  
• Bevægelse i undervisningen 
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Afsluttende hovedforløbsopgave 
Hovedforløbet afsluttes med en større opgave der 
samler hovedforløbets undervisning.  
Opgaven introduceres med perspektiverende 
læreroplæg, eventuelt med oplæg ved eksterne 
aktører. Opgavens form er individuel løsning, i form 
af elevens egne medieprodukter relateret til 
hovedforløbets mål, samt dokumentation af 
opgaveløsningen i henhold til portfolio-metoden, og 
afsluttende fremlæggelse på holdet med feedback. 
 

 

 

Fag:  Valgfag - web  Varighed: 2,0 uge Evaluering: Standpunktskarakter 7-trins-skala  

Fagmål (Målpinde)  Læringsmål  Aktiviteter   

Fagspecifikke kompetence mål fra Bekendtgørelse om 
erhvervsuddannelsen til mediegrafiker § 4 nr. 

 

1) Eleven kan designe, planlægge og fremstille trykte og digitale 
produkter og produktioner. 

4) Eleven kan anvende viden om informationsteknologi og dens 
muligheder til at udføre brancherelevante opgaver i forhold til 
kommunikationsteknologi, informationssøgning, 
datahåndtering og dokumentformater. 

7) Eleven kan visualisere og præsentere trykte og digitale 
produkter og produktioner. 

8) Eleven kan dokumentere faglige problemstillinger inden for 
trykt og digital produktion og workflow. 

 Eleven kan  

  Kode et basis Framework i HTML & 
CSS  

 Forstå en digital publikations 
kodestruktur og kan anvende 
relevante teknikker til at udvælge 
og styre formgivningen af dens 
elementer  

  designe og fremstille skalérbare 
sidetyper, der tilpasser form og 
indhold til forskellige enheder og 
visningsforhold  

 designe og formgive brugerflader 
under hensyntagen til æstetisk, 
teknik og kvalitet  

 gennem designet og den tekniske 
implementering tage højde for 

Valgfag: Web Basis – Kode & Design, 
Helhedsorienteret undervisning 
  
Beskrivelse 
Undervisningen foregår som en del af en 
helhedsorienteret undervisning der samler alle de 
fagrettede fag på hovedforløbet, og alle 
indlæringsaktiviteter bidrager til elevens realisering 
af hovedforløbets mål. Fagene der ellers indgår i den 
helhedsorienterede undervisning er: 
  
• Design C 
• Markedsføring og branding 
• Kommunikation og formidling 2 
  
Undervisningen er progressivt opbygget som en 
serie mindre læringsforløb der bidrager med faglig 
viden og øvelser, der er forudsætningen for 
elevernes opgaveløsning. 
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10) Eleven kan indgå i et samarbejde med andre, herunder 
bidrage til løsning af faglige problemstillinger. 

  

 

forhold som bruger-oplevelse og -
venlighed  

 fremstille sider der er rationelt 
kodet; semantisk og strukturelt  

 forstå grundlæggende SEO – 
Søgemaskine optimering af 
publikationer  

 

  
 
Der kan i undervisningen gøres brug af AV-materiale 
som film og podcasts, avislæsning, ekskursion til 
grafisk museum, virksomhedsbesøg, faglig teknisk 
undervisning og individuelle øvelser og småopgaver, 
der bidrager til elevens faglige og tekniske 
individuelle færdigheder og forståelse, fælles 
brainstorming og ’flipped learning’ hvor eleverne 
opsøger og researcher, kollaborativt gruppebaseret 
læring gennem fælles opgaveløsninger. 
  
Modulets metoder i punkter 
• Teorigennemgang  
• Klasseundervisning 
• Flipped learning 
• Dialog og diskussion på klassen  
• Gruppearbejde   
• Elevfremlæggelser  
• Individuelle og/eller gruppevise analytiske øvelser  
• Selvstændig faglig fordybelse  
• Individuelt, skriftligt arbejde  
• Eventuel virksomhedsinddragelse  
• Tværfagligt projektarbejde  
• Tværfagligt og helhedsorienteret undervisning  
• Bevægelse i undervisningen 
  
Afsluttende hovedforløbsopgave 
Hovedforløbet afsluttes med en større opgave der 
samler hovedforløbets undervisning.  
Opgaven introduceres med perspektiverende 
læreroplæg, eventuelt med oplæg ved eksterne 
aktører. Opgavens form er individuel løsning, i form 
af elevens egne medieprodukter relateret til 
hovedforløbets mål, samt dokumentation af 
opgaveløsningen i henhold til portfolio-metoden, og 
afsluttende fremlæggelse på holdet med feedback. 
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Mål-matrix hovedforløb 4 - Tema: Virksomheden – 3 uger 
Fag:  Kommunikation og formidling 3, Avanceret Varighed: 1,0 uge Evaluering:  

Fagmål (Målpinde)  Læringsmål  Aktiviteter   

Fagspecifikke kompetence mål fra Bekendtgørelse om 
erhvervsuddannelsen til mediegrafiker § 4 nr. 

  

1) Eleven kan designe, planlægge og fremstille trykte og 
digitale produkter og produktioner. 

 

2) Eleven kan arbejde med idéudvikling, grafisk design, 
typografi samt grafik og billedbehandling til fremstilling af 
trykte og digitale produkter og produktioner. 

 

4) Eleven kan anvende viden om informationsteknologi og 
dens muligheder til at udføre brancherelevante opgaver i 
forhold til kommunikationsteknologi, informationssøgning, 
datahåndtering og dokumentformater. 

 

6) Eleven kan anvende viden om kommunikation og 
konceptudvikling. 

 

7) Eleven kan visualisere og præsentere trykte og digitale 
produkter og produktioner. 

  

1. Eleven kan opstille, vælge og 
begrunde grafisk 
kommunikationsstrategi til 
løsning af en given opgave på 
baggrund af overvejelser om 
målgruppe, segmentering og 
forbrugertyper 

2. Eleven kan gennem anvendelse 
af kommunikationsteorier 
redegøre for de valgte 
kommunikative virkemidler, 
medieformer og genrer 

3. Eleven kan forholde sig til 
strategisk kommunikation med 
mål, intension og en langsigtet 
plan bag kommunikationen 

 

Kommunikation og formidling 3, Helhedsorienteret 
undervisning 
(Avanceret + Ekspertniveau)  
Eleven har arbejdet med kommunikation også på de 
to foregående hovedforløb, og der kan forventes en 
vis selvstændighed og kompleksitet. BEMÆRK! - 
Ekspertniveau aftales med den meget arbejdsomme 
elev i god tid før hovedforløbets start.  
  
Avanceret niveau.  
Eleven kan vurdere et problem, kan planlægge, løse 
og gennemføre en opgave eller aktivitet eller løse et 
problem også i ikke-rutinesituationer – alene eller i 
samarbejde med andre – under hensyn til opgavens 
art. På dette niveau lægges vægt på den personlige 
kompetence til at tage selvstændigt ansvar og vise 
initiativ samt kompetence til selv at formulere og 
løse faglige og sociale opgaver og problemer. 
Yderligere lægges vægt på kvalitetssans og 
kreativitet. 
Vejledning: Der vil ud over den tilrettelagte 
undervisning tildeles eleven X antal 
vejledningssessioner, som eleven selv skal 
administrere, når sessionerne er opbrugt må eleven 
løse spørgsmål og tvivl selvstændigt. 
  
Ekspertniveau:  
Eleven kan løse komplekse arbejdsopgaver og kan 
argumentere for valgte løsninger af opståede 
problemer. Der lægges vægt på evnen til at kunne 
bruge allerede opnåede kompetencer i en ny 
kontekst, på evnen til at arbejde med overblik og 
deltage i arbejdspladsens innovative processer. På 
dette niveau lægges vægt på den personlige 
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 kompetence til målrettet at kunne planlægge, 
tilrettelægge, udføre og evaluere 
arbejdsprocesserne således, at kvaliteten i processen 
og resultatet sikres. Endvidere lægges vægt på, at 
eleven kan vurdere og begrunde behovet for 
forbedringer af arbejdsprocesser, samt på at eleven 
kan kommunikere om sin faglighed i alle relevante 
sammenhænge. 
Begrænset vejledning: Der vil ud over den 
tilrettelagte undervisning kun være tildelt eleven en 
enkelt vejledningssession, som eleven selv skal 
administrere, når session er opbrugt må eleven løse 
spørgsmål og tvivl selvstændigt. 
  
Portfolio - Trykt og digitalt - afleveres ved forløbets 
start 
Portfolien består af to produkter (Som suppleres af 
svendestykkets to produkter, som kan være trykte 
eller digitale), et digitalt og et trykt, der tilsammen 
dækker kernefaglighederne grafisk design, typografi, 
produktionsforståelse, grafik og billedbehandling.  
  
Undervisningen  
Foregår som en del af en helhedsorienteret 
undervisning der samler alle de fagrettede fag på 
hovedforløbet, og alle indlæringsaktiviteter bidrager 
til elevens realisering af hovedforløbets mål. Fagene 
der ellers indgår i den helhedsorienterede 
undervisning er: 
  
• Virksomheden 
• Innovation 
  
Undervisningen er progressivt opbygget som en 
serie mindre læringsforløb der bidrager med faglig 
viden og øvelser, der er forudsætningen for 
elevernes opgaveløsning.  
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Der kan i undervisningen gøres brug af AV-materiale 
som film og podcasts, avislæsning, ekskursion til 
grafisk museum, virksomhedsbesøg, faglig teknisk 
undervisning og individuelle øvelser og småopgaver, 
der bidrager til elevens faglige og tekniske 
individuelle færdigheder og forståelse, fælles 
brainstorming og ’flipped learning’ hvor eleverne 
opsøger og researcher, kollaborativt gruppebaseret 
læring gennem fælles opgaveløsninger. 
  
Modulets metoder i punkter 
• Teorigennemgang  
• Klasseundervisning 
• Flipped learning 
• Dialog og diskussion på klassen  
• Gruppearbejde   
• Elevfremlæggelser  
• Individuelle og/eller gruppevise analytiske øvelser  
• Selvstændig faglig fordybelse  
• Individuelt, skriftligt arbejde  
• Eventuel virksomhedsinddragelse  
• Tværfagligt projektarbejde  
• Tværfagligt og helhedsorienteret undervisning  
• Bevægelse i undervisningen 
  
Lærings aktiviteter   
Eleven udvikler den fiktive virksomhed, dens 
identitet, og egen (realistiske) position i 
virksomheden. Den fiktive virksomhed bliver 
rammen for elevens arbejde i det videre forløb, og 
de to produkter, som udgør elevens svendestykke, 
udspringer af den fiktive virksomhed. 
  
Kampagne-opgave stilles  
Det kunne være en bredt formuleret 
adfærdsændrende kampagne, fx med formålet at 
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begrænse rygning. Der lægges vægt på en 
undersøgende, innovativ og brugerorienteret tilgang 
til opgaven. 
  
Teoretisk, strategisk og praktisk arbejde med 
kommunikation. 
  
Eleven arbejder med at udvikle og konkretisere et 
koncept, udarbejder analyse, begrunder valg, og 
visualiserer løsningen i form af mock-ups, prototyper 
etc. 
  
Pitch for mentor 
Mentoren giver ud fra elevens oplæg feedback på 
valg af produkter i lyset af elevens teoretiske 
overvejelser. 
  
Ideelt er mentoren en repræsentant fra en lokal 
virksomhed, der har lyst til at bruge nogle timer på 
at give feedback til de enkelte elever efter pitch af 
kampagneprodukter (koncept, skitser og mock-ups). 
  
Produktion & Aflevering af dokumentation 
Eleven reflekterer over mentorens feedback, og 
beslutter selvstændigt, om eventuelle anbefalinger 
følges. 
  
Elevens proces med at sætte rammer for den fiktive 
virksomhed, og overvejelserne om kampagnen; 
målgruppe, medieformer og virkemidler, 
dokumenteres i en “rapport”.  
Afleveringen af rapporten markerer afslutningen på 
elevens arbejde med de tre obligatoriske 
specialefag, og udgør en væsentlig del af 
bedømmelsesgrundlaget i de tre fag. 
  
Svendestykke  
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To selvvalgte grafiske produkter fremstillet af eleven 
som led i kampagne-opgaven.  
  
En to-dags produktionsfase, hvor eleven arbejder 
med at færdiggøre de to kampagne-produkter som 
resultat af elevens hovedforløb 4.  
 
 
Arbejdet foregår på skolen og med skolens faciliteter 
under sædvanlige arbejdsformer, dvs. med adgang 
til internet etc.  
  
Eksamen  
Eksamen tager udgangspunkt i elevens præsentation 
af svendestykkets to produkter, og suppleres af 
elevens portfolio. Kampagne-opgaven kender 
censorerne på forhånd, og de har på baggrund af 
elevens online portfolio dannet sig et 
forhåndsindtryk af elevens bredde og niveau. 
  
Præsentationen og svendestykkets to produkter 
udgør sammen med portfolien svendeprøvens 
bedømmelsesgrundlag. Portfolien - og dermed de 
fire kernefagligheder - skal ikke præsenteres 
særskilt, men censorerne kan stille uddybende og 
afklarende spørgsmål til alle dele af 
bedømmelsesgrundlaget.  
  
Kommunikation og formidling, ‘den femte 
kernefaglighed’, demonstreres ved elevens valg og 
præsentation af produkterne i svendestykket.  
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Fag: Virksomheden, Avanceret Varighed: 0,5 uge Evaluering:  

Fagmål (Målpinde)  Læringsmål  Aktiviteter   

Fagspecifikke kompetence mål fra Bekendtgørelse om 
erhvervsuddannelsen til mediegrafiker § 4 nr. 
 

  

3) Eleven kan anvende viden om det grafiske workflow til 
varetagelse og rådgivning om et rationelt 
produktionsforløb, herunder udføre kvalitetskontrol og 
relevant kvalitetsstyring i forbindelse med trykt og digital 
produktion. 

 

9) Eleven kan varetage kundekontakt og rådgive om 
fremstilling af trykte og digitale produkter og produktioner. 

 

10) Eleven kan indgå i et samarbejde med andre, herunder 
bidrage til løsning af faglige problemstillinger. 

  

1. Eleven har kendskab til 
innovations- og iværksætter- og 
selvstændighedsbegrebet 

2. Eleven kan udarbejde et 
idégrundlag eller 
forretningskoncept til en fiktiv 
grafisk virksomhed og på idéplan 
beskrive dens styrings-, 
kommunikations-, samarbejds- 
og beslutningsprocesser 

3. Eleven kan planlægge, 
tilrettelægge, udføre og evaluere 
arbejdsprocesser, så kvaliteten i 
processen og resultatet 
optimeres og sikres 

 

 Virksomheden, Helhedsorienteret undervisning 
Faget handler om kendskab til virksomheden som 
helhed, herunder idegrundlag, forretningskoncept og 
organisering. Faget skaber rammen om forløbets 
øvrige aktiviteter.  
  
Portfolio - Trykt og digitalt - afleveres ved forløbets 
start 
Portfolien består af to produkter (Som suppleres af 
svendestykkets to produkter, som kan være trykte 
eller digitale), et digitalt og et trykt, der tilsammen 
dækker kernefaglighederne grafisk design, typografi, 
produktionsforståelse, grafik og billedbehandling.  
  
Undervisningen  
Foregår som en del af en helhedsorienteret 
undervisning der samler alle de fagrettede fag på 
hovedforløbet, og alle indlæringsaktiviteter bidrager 
til elevens realisering af hovedforløbets mål. Fagene 
der ellers indgår i den helhedsorienterede 
undervisning er: 
  
• Innovation 
• Kommunikation og formidling 3 
  
Undervisningen er progressivt opbygget som en 
serie mindre læringsforløb der bidrager med faglig 
viden og øvelser, der er forudsætningen for 
elevernes opgaveløsning.  
  
Der kan i undervisningen gøres brug af AV-materiale 
som film og podcasts, avislæsning, ekskursion til 
grafisk museum, virksomhedsbesøg, faglig teknisk 
undervisning og individuelle øvelser og småopgaver, 
der bidrager til elevens faglige og tekniske 
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individuelle færdigheder og forståelse, fælles 
brainstorming og ’flipped learning’ hvor eleverne 
opsøger og researcher, kollaborativt gruppebaseret 
læring gennem fælles opgaveløsninger. 
  
Modulets metoder i punkter 
• Teorigennemgang  
• Klasseundervisning 
• Flipped learning 
• Dialog og diskussion på klassen  
• Gruppearbejde   
• Elevfremlæggelser  
• Individuelle og/eller gruppevise analytiske øvelser  
• Selvstændig faglig fordybelse  
• Individuelt, skriftligt arbejde  
• Eventuel virksomhedsinddragelse  
• Tværfagligt projektarbejde  
• Tværfagligt og helhedsorienteret undervisning  
• Bevægelse i undervisningen 
  
Lærings aktiviteter   
Eleven udvikler den fiktive virksomhed, dens 
identitet, og egen (realistiske) position i 
virksomheden. Den fiktive virksomhed bliver 
rammen for elevens arbejde i det videre forløb, og 
de to produkter, som udgør elevens svendestykke, 
udspringer af den fiktive virksomhed. 
  
Kampagne-opgave stilles  
Det kunne være en bredt formuleret 
adfærdsændrende kampagne, fx med formålet at 
begrænse rygning. Der lægges vægt på en 
undersøgende, innovativ og brugerorienteret tilgang 
til opgaven. 
  
Teoretisk, strategisk og praktisk arbejde med 
kommunikation. 
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Eleven arbejder med at udvikle og konkretisere et 
koncept, udarbejder analyse, begrunder valg, og 
visualiserer løsningen i form af mock-ups, prototyper 
etc. 
  
Pitch for mentor 
Mentoren giver ud fra elevens oplæg feedback på 
valg af produkter i lyset af elevens teoretiske 
overvejelser. 
  
Ideelt er mentoren en repræsentant fra en lokal 
virksomhed, der har lyst til at bruge nogle timer på 
at give feedback til de enkelte elever efter pitch af 
kampagneprodukter (koncept, skitser og mock-ups). 
  
Produktion & Aflevering af dokumentation 
Eleven reflekterer over mentorens feedback, og 
beslutter selvstændigt, om eventuelle anbefalinger 
følges. 
  
Elevens proces med at sætte rammer for den fiktive 
virksomhed, og overvejelserne om kampagnen; 
målgruppe, medieformer og virkemidler, 
dokumenteres i en “rapport”.  
Afleveringen af rapporten markerer afslutningen på 
elevens arbejde med de tre obligatoriske 
specialefag, og udgør en væsentlig del af 
bedømmelsesgrundlaget i de tre fag. 
  
Svendestykke  
To selvvalgte grafiske produkter fremstillet af eleven 
som led i kampagne-opgaven.  
  
En to-dags produktionsfase, hvor eleven arbejder 
med at færdiggøre de to kampagne-produkter som 
resultat af elevens hovedforløb 4.  
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Arbejdet foregår på skolen og med skolens faciliteter 
under sædvanlige arbejdsformer, dvs. med adgang 
til internet etc.  
  
Eksamen  
Eksamen tager udgangspunkt i elevens præsentation 
af svendestykkets to produkter, og suppleres af 
elevens portfolio. Kampagne-opgaven kender 
censorerne på forhånd, og de har på baggrund af 
elevens online portfolio dannet sig et 
forhåndsindtryk af elevens bredde og niveau. 
  
Præsentationen og svendestykkets to produkter 
udgør sammen med portfolien svendeprøvens 
bedømmelsesgrundlag. Portfolien - og dermed de 
fire kernefagligheder - skal ikke præsenteres 
særskilt, men censorerne kan stille uddybende og 
afklarende spørgsmål til alle dele af 
bedømmelsesgrundlaget.  
  
Kommunikation og formidling, ‘den femte 
kernefaglighed’, demonstreres ved elevens valg og 
præsentation af produkterne i svendestykket.  
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Fag:  Innovation i medie- og kommunikationsbranchen, niveau  Varighed: 1,5 uge Evaluering:  

Fagmål (Målpinde)  Læringsmål  Aktiviteter   

Fagspecifikke kompetence mål fra Bekendtgørelse om 
erhvervsuddannelsen til mediegrafiker § 4 nr. 
 

  

2) Eleven kan arbejde med idéudvikling, grafisk design, 
typografi samt grafik og billedbehandling til fremstilling af 
trykte og digitale produkter og produktioner. 

 

4) Eleven kan anvende viden om informationsteknologi og 
dens muligheder til at udføre brancherelevante opgaver i 
forhold til kommunikationsteknologi, informationssøgning, 
datahåndtering og dokumentformater. 

 

6) Eleven kan anvende viden om kommunikation og 
konceptudvikling. 

 

7) Eleven kan visualisere og præsentere trykte og digitale 
produkter og produktioner. 

 

8) Eleven kan dokumentere faglige problemstillinger inden 
for trykt og digital produktion og workflow. 

Eleven skal kunne:  

1. Eleven har kendskab til 
innovationsbegrebet og kan 
forholde sig til 
udviklingstendenser inden for 
branchen. 

2. Eleven kan bruge erhvervede 
kompetencer i en ny kontekst, 
herunder kombinere disse 
kompetencer med henblik på at 
udvikle nye idéer og realisere 
disse i praksis. 

3. Eleven kan anvende metoder til 
at skabe og tænke grafisk design, 
produkter og processer, for 
eksempel finde nye måder at 
kombinere anvendelsen af 
software, teknologier, medier 
eller materialer. 

4. Eleven har forståelse af kunden, 
kan afdække kundens behov og 
indgå i dialog med kunden om de 
konkrete kommunikationsbehov 
og tilføre løsningen et 
udviklingsperspektiv. 

 

 Innovation - Helhedsorienteret undervisning 
Med innovation menes at kombinere opnåede 
kompetencer i en ny kontekst, at skabe nyt og 
anderledes inden for produkter, processer og 
metoder, samt at identificere problemstillinger og 
udviklingsmuligheder. Der arbejdes med innovative 
metoder og processer. 
  
Portfolio - Trykt og digitalt - afleveres ved forløbets 
start 
Portfolien består af to produkter (Som suppleres af 
svendestykkets to produkter, som kan være trykte 
eller digitale), et digitalt og et trykt, der tilsammen 
dækker kernefaglighederne grafisk design, typografi, 
produktionsforståelse, grafik og billedbehandling.  
  
Undervisningen  
Foregår som en del af en helhedsorienteret 
undervisning der samler alle de fagrettede fag på 
hovedforløbet, og alle indlæringsaktiviteter bidrager 
til elevens realisering af hovedforløbets mål. Fagene 
der ellers indgår i den helhedsorienterede 
undervisning er: 
  
• Virksomheden 
• Kommunikation og formidling 3 
  
Undervisningen er progressivt opbygget som en 
serie mindre læringsforløb der bidrager med faglig 
viden og øvelser, der er forudsætningen for 
elevernes opgaveløsning.  
  
Der kan i undervisningen gøres brug af AV-materiale 
som film og podcasts, avislæsning, ekskursion til 
grafisk museum, virksomhedsbesøg, faglig teknisk 
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10) Eleven kan indgå i et samarbejde med andre, herunder 
bidrage til løsning af faglige problemstillinger. 

  

  

undervisning og individuelle øvelser og småopgaver, 
der bidrager til elevens faglige og tekniske 
individuelle færdigheder og forståelse, fælles 
brainstorming og ’flipped learning’ hvor eleverne 
opsøger og researcher, kollaborativt gruppebaseret 
læring gennem fælles opgaveløsninger. 
  
Modulets metoder i punkter 
• Teorigennemgang  
• Klasseundervisning 
• Flipped learning 
• Dialog og diskussion på klassen  
• Gruppearbejde   
• Elevfremlæggelser  
• Individuelle og/eller gruppevise analytiske øvelser  
• Selvstændig faglig fordybelse  
• Individuelt, skriftligt arbejde  
• Eventuel virksomhedsinddragelse  
• Tværfagligt projektarbejde  
• Tværfagligt og helhedsorienteret undervisning  
• Bevægelse i undervisningen 
  
Lærings aktiviteter   
Eleven udvikler den fiktive virksomhed, dens 
identitet, og egen (realistiske) position i 
virksomheden. Den fiktive virksomhed bliver 
rammen for elevens arbejde i det videre forløb, og 
de to produkter, som udgør elevens svendestykke, 
udspringer af den fiktive virksomhed. 
  
Kampagne-opgave stilles  
Det kunne være en bredt formuleret 
adfærdsændrende kampagne, fx med formålet at 
begrænse rygning. Der lægges vægt på en 
undersøgende, innovativ og brugerorienteret tilgang 
til opgaven. 
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Teoretisk, strategisk og praktisk arbejde med 
kommunikation. 
  
Eleven arbejder med at udvikle og konkretisere et 
koncept, udarbejder analyse, begrunder valg, og 
visualiserer løsningen i form af mock-ups, prototyper 
etc. 
  
Pitch for mentor 
Mentoren giver ud fra elevens oplæg feedback på 
valg af produkter i lyset af elevens teoretiske 
overvejelser. 
  
Ideelt er mentoren en repræsentant fra en lokal 
virksomhed, der har lyst til at bruge nogle timer på 
at give feedback til de enkelte elever efter pitch af 
kampagneprodukter (koncept, skitser og mock-ups). 
  
Produktion & Aflevering af dokumentation 
Eleven reflekterer over mentorens feedback, og 
beslutter selvstændigt, om eventuelle anbefalinger 
følges. 
  
Elevens proces med at sætte rammer for den fiktive 
virksomhed, og overvejelserne om kampagnen; 
målgruppe, medieformer og virkemidler, 
dokumenteres i en “rapport”.  
Afleveringen af rapporten markerer afslutningen på 
elevens arbejde med de tre obligatoriske 
specialefag, og udgør en væsentlig del af 
bedømmelsesgrundlaget i de tre fag. 
  
Svendestykke  
To selvvalgte grafiske produkter fremstillet af eleven 
som led i kampagne-opgaven.  
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En to-dags produktionsfase, hvor eleven arbejder 
med at færdiggøre de to kampagne-produkter som 
resultat af elevens hovedforløb 4.  
 
 
Arbejdet foregår på skolen og med skolens faciliteter 
under sædvanlige arbejdsformer, dvs. med adgang 
til internet etc.  
  
Eksamen  
Eksamen tager udgangspunkt i elevens præsentation 
af svendestykkets to produkter, og suppleres af 
elevens portfolio. Kampagne-opgaven kender 
censorerne på forhånd, og de har på baggrund af 
elevens online portfolio dannet sig et 
forhåndsindtryk af elevens bredde og niveau. 
  
Præsentationen og svendestykkets to produkter 
udgør sammen med portfolien svendeprøvens 
bedømmelsesgrundlag. Portfolien - og dermed de 
fire kernefagligheder - skal ikke præsenteres 
særskilt, men censorerne kan stille uddybende og 
afklarende spørgsmål til alle dele af 
bedømmelsesgrundlaget.  
  
Kommunikation og formidling, ‘den femte 
kernefaglighed’, demonstreres ved elevens valg og 
præsentation af produkterne i svendestykke 
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Mål-matrix Valgfri specialefag 
Fag:  Kreativitet, idéudvilling og design, Avanceret Varighed: 1,0 uge Evaluering: Bestået/ikke bestået 

Fagmål (Målpinde)  Læringsmål  Aktiviteter   

Eleven skal kunne:  

1. arbejde med sin personlige kreativitet og evne til 
idéudvikling, herunder arbejde kreativt med design til 
forskellige medietyper 

2. arbejde med begreberne kreativitet, idéudvikling og 
visualisering i forhold til en stillet opgave 

3. arbejde med forskellige analysemodeller til brug ved 
valg af idé, strategi og koncept 

 

 

 

1. Eleven kan arbejde med sin 
personlige kreativitet og evne til 
idéudvikling, herunder arbejde 
kreativt med design til 
forskellige medietyper 

2. Eleven kan arbejde med 
begreberne kreativitet, 
idéudvikling og visualisering i 
forhold til en stillet opgave 

3. Eleven kan arbejde med 
forskellige analysemodeller til 
brug ved valg af idé, strategi og 
koncept 

 

Der arbejdes med fokus på idéudviklingsprocessen 

og med præsentation af forskellige metoder, 

teknikker og redskaber til idégenerering. 

 

Der arbejdes med kortere idégenereringsøvelser og 

med en større opgave, hvor idéen føres til færdigt 

produkt, derudover arbejdes med design til 

forskellige medietyper, og med hvordan en idé 

pitches. 

 

Fagets metoder i punkter 

 Teorigennemgang  

  Klasseundervisning 

 Flipped learning 

 Dialog og diskussion på klassen  

 Gruppearbejde   

 Elevfremlæggelser  

 Individuelle og/eller gruppevise analytiske 
øvelser  

 Selvstændig faglig fordybelse  

 Eventuel individuelt, skriftligt arbejde  

 Eventuel virksomhedsinddragelse  

 Bevægelse i undervisningen 
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Fag: Avanceret Billedbehandling 1, Avanceret Varighed: 1,0 uge Evaluering: Bestået/ikke bestået 

Fagmål (Målpinde)  Læringsmål  Aktiviteter   

Eleven skal kunne:  

1.  arbejde rationelt med forskellige 
billedbehandlingsteknikker 

2. bevare RGB billedernes farverum ved hjælp af 
implementering af spotfarve i et CMYK-billede 

3. anvende forskellige teknikker til tone- og 
farvekorrektion af fejlbehæftet billedmateriale 

4. anvende raw-konverter til billed- 
behandling 

5. anvende farvestyring igennem en grafisk proces, 
herunder vælge opløsning og farverum til forskellige 
medier samt kalibrere skærme og printere 

6. klargøre billedmateriale i forhold til mediet, som 
billedmaterialet skal publiceres i 

 

1.  Eleven kan arbejde rationelt med 
forskellige 
billedbehandlingsteknikker 

2. Eleven kan bevare RGB 
billedernes farverum ved hjælp af 
implementering af spotfarve i et 
CMYK-billede 

3. Eleven kan anvende forskellige 
teknikker til tone- og 
farvekorrektion af fejlbehæftet 
billedmateriale 

4. Eleven kan anvende raw-
konverter til billedbehandling 

5. Eleven kan anvende farvestyring 
igennem en grafisk proces, 
herunder vælge opløsning og 
farverum til forskellige medier 
samt kalibrere skærme og 
printere 

6. Eleven kan klargøre 
billedmateriale i forhold til 
mediet, som billedmaterialet skal 
publiceres i 

Der arbejdes med forskellige tekniske overvejelser i 
forbindelse med billeders publicering  i forskellige 
medier og generel billedbehandling- 
Der arbejdes teoretisk og praktisk med emner som; 
farverum, opløsning, raw format, separationer i 
channels og hensigtsmæssig redigering i forhold til 
det færdige produkt. 
 

Fagets metoder i punkter 

 Teorigennemgang  

  Klasseundervisning 

 Flipped learning 

 Dialog og diskussion på klassen  

 Gruppearbejde   

 Elevfremlæggelser  

 Individuelle og/eller gruppevise analytiske 
øvelser  

 Selvstændig faglig fordybelse  

 Eventuel individuelt, skriftligt arbejde  

 Eventuel virksomhedsinddragelse  

 Bevægelse i undervisningen 
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Fag: Avanceret Billedbehandling 2, Avanceret Varighed: 1,0 uge Evaluering: Bestået/ikke bestået 

Fagmål (Målpinde)  Læringsmål  Aktiviteter   

Eleven skal kunne:  

1. anvende farvestyring, herunder vælge korrekt 
arbejdsfarverum i forhold til det medie, som billed- 
materialet skal publiceres i 

2. downloade og indstille ICC profiler 
3.  i en kreativ proces skabe billeder, der fremstår 

troværdige, selvom de er skabt ved manipulation 
4.  følge en kundevejledning med fri fortolkning 
5. arbejde med raw 
6.  kombinere pixel og vektorgrafik i forbindelse med 

billedbehandling 
7. fordybe sig i programmets funktioner på en kreativ 

måde 

 

1. Eleven kan anvende farvestyring, 
herunder vælge korrekt 
arbejdsfarverum i forhold til det 
medie, som billed- materialet 
skal publiceres i 

2. Eleven kan downloade og 
indstille ICC profiler 

3. Eleven kan i en kreativ proces 
skabe billeder, der fremstår 
troværdige, selvom de er skabt 
ved manipulation 

4. Eleven kan følge en 
kundevejledning med fri 
fortolkning 

5. Eleven kender til at arbejde med 
raw 

6. Eleven kan kombinere pixel og 
vektorgrafik i forbindelse med 
billedbehandling 

7. Eleven kan fordybe sig i 
programmets funktioner på en 
kreativ måde 

 Der arbejdes med troværdig manipulation med 

udgangspunkt i korrekte tekniske detaljer og 

værktøjer. 

 
Kombination af grafik og billeder i et kreativt univers, 

der munder ud i færdige produkter. 

 

Fagets metoder i punkter 

 Teorigennemgang  

 Klasseundervisning 

 Flipped learning 

 Dialog og diskussion på klassen  

 Gruppearbejde   

 Elevfremlæggelser  

 Individuelle og/eller gruppevise analytiske 
øvelser  

 Selvstændig faglig fordybelse  

 Eventuel individuelt, skriftligt arbejde  

 Eventuel virksomhedsinddragelse  

 Bevægelse i undervisningen 
 

 

 

  



Herningsholm Erhvervsskole 
Lokal Uddannelses Plan 

Mediegrafikeruddannelsen, Hovedforløb 

45 
 

Fag: Vectorgrafik, Avanceret Varighed: 1,0 uge Evaluering: Bestået/ikke bestået 

Fagmål (Målpinde)  Læringsmål  Aktiviteter   

Eleven skal kunne:  

1. rentegne avanceret logo i vektorformatet 
2. designe ikoner og piktogrammer til digitale og trykte 

medier 
3. anvende forskellige formater, der understøtter 

vektorgrafik til tryk og digitale medier for eksempel AI, 
EPS, PDF og SVG 

4. have et grundlæggende kendskab til SVG som 
kodesprog 

5. arbejde rationelt med fagprogrammet f.eks. oprettelse 
af biblioteker og grafikbank 

6. kombinere pixel og vektorgrafik under hensyntagen til 
de tekniske begrænsninger 

7. udarbejde unikke og kreative illustrationer til 
forskellige former for kommunikation for eksempel 
isometrisk tegning og infografik 

8.  eksperimentere med grafik og fotografiske effekter til 
at skabe realistiske og levende "håndtegnede" 
illustrationer, herunder farveblanding og 
opacitetseffekter 

9. arbejde med forskellige farverum som RGB, CMYK og 
spotfarver 

10. anvende og manipulere vektoriseret skrift til 
displaytypografi 

 

1. Eleven kan rentegne avanceret 
logo i vektorformatet 

2. Eleven kan designe ikoner og 
piktogrammer til digitale og 
trykte medier 

3. Eleven kan anvende forskellige 
formater, der understøtter 
vektorgrafik til tryk og digitale 
medier for eksempel AI, EPS, PDF 
og SVG 

4. Eleven har et grundlæggende 
kendskab til SVG som kodesprog 

5. Eleven kan arbejde rationelt med 
fagprogrammet f.eks. oprettelse 
af biblioteker og grafikbank 

6. Eleven kan kombinere pixel og 
vektorgrafik under hensyntagen 
til de tekniske begrænsninger 

7. Eleven kan udarbejde unikke og 
kreative illustrationer til 
forskellige former for 
kommunikation for eksempel 
isometrisk tegning og infografik 

8. Eleven kan eksperimentere med 
grafik og fotografiske effekter til 
at skabe realistiske og levende 
"håndtegnede" illustrationer, 
herunder farveblanding og 
opacitetseffekter 

9. Eleven kan arbejde med 
forskellige farverum som RGB, 
CMYK og spotfarver 

10. Eleven kan anvende og 
manipulere vektoriseret skrift til 
displaytypografi 

Der læres gode og rationelle teknikker til fremstilling 

af stylet og professionelt udseende infografik og 

illustrationer. 

 

Der arbejdes med emner som farverum, farvearkiver 

og filtyper, der er relevant når der produceres 

vektorgrafik. 

 

Fagets metoder i punkter 

 Teorigennemgang  

 Klasseundervisning 

 Flipped learning 

 Dialog og diskussion på klassen  

 Gruppearbejde   

 Elevfremlæggelser  

 Individuelle og/eller gruppevise analytiske 
øvelser  

 Selvstændig faglig fordybelse  

 Eventuel individuelt, skriftligt arbejde  

 Eventuel virksomhedsinddragelse  

 Bevægelse i undervisningen 
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Fag: Avanceret Typografi og  e-pbulicering, Avanceret Varighed: 2,0 uger Evaluering: Bestået/ikke bestået 

Fagmål (Målpinde)  Læringsmål  Aktiviteter   

Eleven skal kunne:  

1. opbygge og ombryde komplekse produkter til 
forskellige grafiske produktioner, herunder anvende 
skabeloner 

2.  arbejde med avancerede rationaliserings- og 
automatiseringsfunktioner i produktionen, bl.a. import 
fra eksterne datakilder, avancerede styles og masters 

3. arbejde teknisk og kreativt med typografi og anvende 
programmets muligheder for indstilling og justering af 
tekst, grafik og billeder 

4.  opbygge avancerede tabeller med forskellige former 
for styles 

5.  kende til forskellige e-publikationstyper og kan 
arbejde med disse 

6. anvende e-publikationstypens muligheder for design 
og udføre dette i forhold til produkt og målgruppe 

7. integrere media i form af tekst, lyd, animation, video, 
billeder og interaktivitet i forskellige e-
publikationstyper 

8. forberede og optimere filer i forhold til e-publicering 
9. tage højde for tekniske krav og distributionsmæssige 

forhold i forbindelse med e-publicering. 
 

 

1. Eleven kan opbygge og ombryde 
komplekse produkter til 
forskellige grafiske produktioner, 
herunder anvende skabeloner 

2. Eleven kan arbejde med 
avancerede rationaliserings- og 
automatiseringsfunktioner i 
produktionen, bl.a. import fra 
eksterne datakilder, avancerede 
styles og masters 

3. Eleven kan arbejde teknisk og 
kreativt med typografi og 
anvende programmets 
muligheder for indstilling og 
justering af tekst, grafik og 
billeder 

4. Eleven kan opbygge avancerede 
tabeller med forskellige former 
for styles 

5. Eleven kender til forskellige e-
publikationstyper og kan arbejde 
med disse 

6. Eleven kan anvende e-
publikationstypens muligheder 
for design og udføre dette i 
forhold til produkt og målgruppe 

7. Eleven kan integrere media i 
form af tekst, lyd, animation, 
video, billeder og interaktivitet i 
forskellige e-publikationstyper 

 Der arbejdes med avancerede funktioner i 
ombrydningsprogrammet og muligheder for rationel 
ombrydning. 
 
Der produceres til trykte medier, og med i 

mulighederne for at producere e-publikationer, at 

implementere interaktive elementer i en digital 

publikation og forstå forskellen på de mulige 

eksportformater. 

 
Fagets metoder i punkter 

 Teorigennemgang  

 Klasseundervisning 

 Flipped learning 

 Dialog og diskussion på klassen  

 Gruppearbejde   

 Elevfremlæggelser  

 Individuelle og/eller gruppevise analytiske 
øvelser  

 Selvstændig faglig fordybelse  

 Eventuel individuelt, skriftligt arbejde  

 Eventuel virksomhedsinddragelse  

 Bevægelse i undervisningen 
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8. Eleven kan forberede og 
optimere filer i forhold til e-
publicering 

9. Eleven kan tage højde for 
tekniske krav og 
distributionsmæssige forhold i 
forbindelse med e-publicering. 

 

 

 



 
 

 


