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Fagretning	”Kampagne	–	Sundhed”	
 
Fagretningen retter sig mod uddannelserne til: 

• Data- og kommunikationsuddannelsen  
• Mediegrafiker  
• Grafisk tekniker  
• Webudvikler  
• Digital media  
• Fotograf  
• Film- og tv-produktionsuddannelsen. 

 
Fagretningen er sammensat af uddannelser, der har faglige fællesskaber og samtidig appellerer bredt til unge, der interesserer sig for erhverv, 
hvor man arbejder med trykte og digitale medier samt back-end-teknologi. 
 
Eleverne har valgt denne fagretning efter to ugers erhvervsintroducerende undervisning, hvor de har udført enkle erhvervsfaglige arbejdsopga-
ver, prøvet at indgå i enkle arbejdsprocesser ved brug af forskelligt relevant software, og lært noget om bæredygtighed, arbejdsmiljø, sikkerhed 
og ergonomi. 
 
Fagretninger med eux 
Erhvervsskolerne kan vælge at organisere grundforløbets første del på forskellige måder. Nogle skoler vælger at udbyde særlige eux-fagretninger. 
Det vil typisk afhænge af skolens organisatoriske forudsætninger og elevvolumen.  
Det er et krav, at grundforløbet i et eux-forløb på de tekniske erhvervsuddannelser indeholder seks fag på C-niveau og de merkantile uddannel-
ser indeholder otte fag på C-niveau. Skolens udbud af fagretninger skal imødekomme, at eleverne kan opnå C-niveauer i fagene dansk, engelsk 
og samfundsfag i grundforløbets første del med henblik på at fortsætte på eux-forløb på grundforløbets anden del. Skolens udbud af fag på C-
niveau bør derfor være uafhængig af skolens uddannelsesudbud.    
 
Fagretningen tager sit afsæt i fire projekter/moduler. I de tre første skal eleverne arbejde med og udvikle en kampagne, der sætter fokus på for-
skellige emner inden for sundhed. I det fjerde projekt/modul skal eleverne, med udgangspunkt i de tre andre projekter, arbejde med audiovisuel 
præsentation af fagretningen og dennes uddannelser.  
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Eksempler på projekter/moduler i ” Kampagne – Sundhed”: 
• ”For lækker til røg” – Her beskæftiger eleverne sig med grafisk identitet, dtp og tryk med fokus på grafisk udtryk, farver, typografi, 

billedbehandling, tryk-metoder og tryk-medier. Se side 7 for udfoldet projektbeskrivelse med udvalgte fagmål og undervisningsaktiviteter 
• ”Kost og motion” – Her beskæftiger eleverne sig med 3D og motion graphics med fokus på simpel 3D-modellering og animation 
• ”Digital mobning” – Her beskæftiger eleverne sig med opbygning og design af website med fokus på design og simpel programmering 

af hjemmeside samt backend (server) 
• ”Præsenter din fagretning og uddannelser” – Her beskæftiger eleverne sig med foto og film med fokus på billedkomposition, efter-

behandling og simpel redigering. Eleverne kan til sidst i forløbet eventuelt besøge en folkeskole og præsentere deres arbejde og uddan-
nelser på en ”uddannelsesmesse”. 

 
Undervisningen er primært praktisk og med et anvendelsesorienteret fokus. Det betyder, at ”værkstedsundervisningen” er omdrejningspunktet 
for elevens tilegnelse af viden, færdigheder og kompetencer.  
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Nedenstående model er en grafisk illustration af hele forløbet  

Projekt	
”Digital	mobning”	

 

Projekt	 	
”Kost	og	motion”	

Projekt	
”Præsenter	din	fagret-
ning	og	uddannelser”	

Projekt	
”For	lækker	
til	røg”	

Fagretning:	
Kampagne	

Sundhed	
 

Praktikpladssøg-
ning 

 

Dansk, grundfag 
 Metodelære gennem arbejde med at: 

Kamerateknik, kamera-indstillinger, story-
board, simpel redigering, filformater 
 

Metodelære gennem arbejde med at: 
Logo, designmanual, dtp, digital print og off-set 
 

Metodelære gennem arbejde med: 
HTML, back-end-teknologi, integration af 
grafik, billede og lyd, sitemap, filformater 
 

Metodelære gennem arbejde med at: 
Simpel 3D, animation og skitser 
 

Arbejdsplanlæg-
ning og samarbejde 

 

Faglig kommuni-
kation 

 

Samfund og sundhed 
 

Arbejdspladskul-
tur 

 

Innova-
tion 

Faglig dokumenta-
tion 
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Metodelære som fundament for tilrettelæggelsen 
Faget Metodelære udgør fundamentet for tilrettelæggelsen af den praktiske undervisning i de forskellige projekter. Dette fag indgår i denne fag-
retning på niveau 2 og således i alt 2 ugers undervisning. Faget skal blandt andet synliggøre de enkelte uddannelser i fagretningen og give eleven 
mulighed for praktisk afprøvning af disse samt give eleven en generel kompetence i metoder i forskellige erhverv. Denne afprøvning skal være 
med at styrke elevens valg af uddannelse på grundforløbets anden del. De øvrige fag tilrettelægges helhedsorienteret og integreret i forhold til de 
praktiske projekter. På de næste to sider er bekrevet eksempler på, hvordan faget Metodelære, i en uddannelses-
faglig praksis, kan inddrages i de fire projekter/moduler, samt eksempler på emner og temaer i de andre er-
hvervsfag: 

 

”For	lækker	til	røg”	

 
 

I projektet ”For lækker til røg” udmøntes metodelære i praktiske metoder til tryk på forskellige medier samt 
anvendelse af grafisk software på et introducerende niveau.  
 

 

						”Kost	og	motion”	
 
 
 
 

 
 

I projektet ”Kost og motion” udmøntes metodelære i praktiske metoder til at producere simple animatio-
ner og 3D-grafik. 

 

Faglige ar-
bejdsmeto-
der 

Metoders 
relevans 

Fagmetoder i 
f.t. miljø, sik-
kerhed, kvali-
tet, bæredyg-
tighed 

Diskutere 
valgte 
metoder 

Foreslå 
andre 
metoder 

Faglige ar-
bejdsmeto-
der 

Metoders 
relevans 

Fagmetoder i 
f.t. miljø, sik-
kerhed, kvalitet, 
bæredygtighed 

Disku-
tere 
valgte 
metoder 

Foreslå 
andre 
meto-
der 

3D-elementer	
Predefinerede	templates	
Introduktion	til	motion	
graphics	
Filformater	
	
 

Metodelære		

Ide-udvikling	
Typografiske	regler	
Introduktion	til	
grafisk	software	
Tryk-metoder	
Grafisk	design	
Opløsning	

Metodelære		
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”Digital	mobning”	
 

 
  

 
I projektet ”Digital mobning” udmøntes metodelære i praktiske metoder til design af website ved 
brug af webbaserede løsninger (f.eks. WIX.COM) samt opsætning af webserver. 
  
 

				

						”Præsenter	din	fagretning	og	uddannelser”	
 

 
 

 
 

 
I projektet ”Præsenter din fagretning og uddannelser” udmøntes metodelære i praktiske metoder til forbe-
redelse, optagelse og videre bearbejdning og redigering. 

 

Faglige ar-
bejdsmeto-
der 

Metoders 
relevans 

Fagmetoder i 
f.t. miljø, sik-
kerhed, kvali-
tet, bæredyg-
tighed 

Disku-
tere 
valgte 
metoder 

Foreslå 
andre 
meto-
der 

Faglige ar-
bejdsmeto-
der 

Metoders 
relevans 

Fagmetoder i 
f.t. miljø, sik-
kerhed, kvali-
tet, bæredyg-
tighed 

Disku-
tere 
valgte 
metoder 

Foreslå 
andre 
meto-
der 

Metodelære		

Metodelære		
Optageteknik	
Formater	
Lys	
Komposition	
Redigeringsteknik	
Opløsning	
 

Introduktion	til	
HTML	
Sitemap	
Navigationsdesign	
Integration	af	gra-
fik,	billede	og	lyd	
Webbaserede	
værktøjer	
Principper	for	
webserver	og	funk-
tionaliteter	
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De øvrige erhvervsfag indgår helhedsorienteret i projekterne/modulerne og fokuserer blandt andet på: 
 
 
Arbejdsplads-
kultur 

Praktikplads-
søgning 

Samfund og 
sundhed 

Arbejdsplanlæg-
ning og samar-
bejde 

Faglig doku-
mentation 

Faglig kommu-
nikation 

Innovation 

Møde forskellige 
arbejdspladskultu-
rer som reklame-
bureau, trykkeriet 
og webbureau 
Samtaleformer, 
mødekultur og 
adfærd. 
Arbejdspsykologi. 

Kurser i ansøg-
ning, CV og brug 
af obligatoriske it-
værktøjer 
Individuel plan 
for praktikplads-
søgning. 

Samfundsmæssig 
problemstillinger 
– som f.x. medi-
ernes rolle i sam-
fundet, den infor-
mationsteknologi-
ske udvikling, det 
globale arbejds-
marked. 
Levevilkår. 
Privatøkonomi. 
Livsstilsfaktorer. 
Sundhed. (sex) 
Identitet. 

Samarbejde mel-
lem de forskellige 
”erhverv” i det 
store projekt og 
internt i de små 
projekter. 
Planlægning af ar-
bejdsopgaver og 
processer samt 
overlevering af 
opgaver. 

Læse og forstå 
manualer og tuto-
rials, storyboards 
og sitemaps, 
egenkontrol – 
personlig evalue-
ring. 

Kommunikation 
mellem projek-
terne f.x. ved 
”brainstorm- og 
bureau-møder” 
hvor projekter 
skal aftale plan 
for den samlede 
og de enkelte pro-
cesser. Der udar-
bejdes eksempel-
vis procedurebe-
skrivelser. 
Fagsprog og ter-
mer italesættes og 
den fælles forstå-
else for begreber 
skal styrkes, så 
misforståelser fag-
grupperne imel-
lem mindskes. 

Knyttes tæt til 
metodelære, men 
helhedsorienterer 
projekter på tværs 
for at opnå viden-
deling og innova-
tiv opgaveløsnin-
ger. 
Forskellige idé-
udviklings-model-
ler tages i brug. 
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Eksempel på projektbeskrivelse 
Nedenstående beskrivelse er et eksempel på ét af projekterne. Eksemplet består af en beskrivelse af projektet samt forslag til, hvilke mål fra de 
forskellige erhvervsfag, der kan indgå samt forslag til undervisnings- og elevaktiviteter. 
 
Projektbeskrivelse for ”For lækker til røg”: 
Eleverne skal på introducerende niveau arbejde med discipliner fra uddannelsen mediegrafiker og grafisk tekniker. 
I projektet arbejder eleverne med at gennemføre en kampagne mod rygning ved brug af det trykte medie. Eleverne skal arbejde med idéudvik-
ling samt definere en målgruppe for kampagnen. Eleverne producerer en 4-siders A5-folder, postcards, A0-plakat samt en mock-up til en gim-
mick (det kan f.eks. være nøglering, mobilcover, powerbank eller andet). Arbejdet foregår i grupper, hvor eleverne har forskellige roller og opga-
ver i projektet. Elevernes samarbejde i grupperne evalueres løbende. 
Forløbet indledes med et besøg i en grafisk virksomhed, hvor der er fokus på de personlige og faglige kompetencer, en virksomhed lægger vægt 
på, herunder i ansættelsen af en elev. Samtidig får eleverne indblik i processer og arbejdsgange i planlægning og udførelse af en kampagne. 
 
Erhvervsfag der indgår i fagretningen: 
 
Metodelære  
Undervisningens mål er, at eleven på grundlæg-
gende niveau kan: 

Eksempler på konkrete aktiviteter, der 
bidrager til at opfylde målet: 

Niveau 1:  
 
 
Eleverne introduceres til metoder, værktø-
jer, arbejdsgange og materialer, der er rele-
vante for uddannelsen til mediegrafiker og 
grafisk tekniker. Der skal være fokus på be-
tydningen af de rette valg af disse. På bag-
grund af dette producerer eleverne trykte 
produkter og vælger, hvilken software, pa-
pirtyper og tryk/print-metode de vil an-
vende til udførelsen af arbejdet. 

1. Vælge og praktisk anvende de faglige arbejdsmetoder, 
der er mest hensigtsmæssige i en given situation. 

 



 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Arbejdspladskultur  
Undervisningens mål er, at eleven på grundlægende 
niveau kan: 

Eksempler på konkrete aktiviteter, der 
bidrager til at opfylde målet: 

1. Anvende forståelse hvordan en produktiv og inklude-
rende arbejdspladskultur kan skabes. 

Eleverne introduceres til forskellige virk-
somhedstyper og måder at organisere 

2. Forklare og skelne mellem forskellige fagmetoder og 
deres relevans i konkrete sammenhænge. 

Eleverne skal til evalueringen argumentere 
for valg af værktøjer (software) og materia-
ler. Eleverne skal gengive produktionsflo-
wet i opgaveløsningen samt de eventuelle 
problemstillinger, dette har medført. 
 
 

3. Diskutere forskellige fagmetoder i forhold til para-
metre som miljø, sikkerhed og kvalitet. 

Eleverne introduceres for sikkerhed og 
miljømæssige aspekter inden for de to ud-
dannelser. Her lægges vægt på sikkerhed 
ved trykmaskiner og ergonomi ved skærm-
arbejde. 

4. Dokumentere egne arbejdsprocesser og metoder.  
5. Anvende evalueringsværktøjer til evaluering af egen 
praktiske arbejdsproces. 

Eleverne introduceres til forskellige teknik-
ker og værktøjer til kvalitetskontrol af egen 
praktiske arbejdsproces. Eleverne kan for 
eksempel kontrollere output fra trykma-
skine/printer sat op imod de farver, der 
gengives på skærmen. 
 

Niveau 2:   
6. Indgå i en dialog om forskellige arbejdsmetoders an-
vendelighed i forskellige arbejdsmæssige sammenhænge. 

 

7. Diskutere valgte arbejdsmetoder i en given arbejds-
proces, herunder foreslå ændringer eller andre metoder. 
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arbejdet på. Eleverne arbejder med begre-
ber som kvalitet, kompetencer, trivsel og 
samarbejde relateret til forskellige bran-
cher. Der sættes fokus på de to uddannel-
sers særtræk og hvad de førnævnte begre-
ber betyder i de to uddannelser. Besøget i 
virksomheden kan blandt andet indeholde 
et oplæg fra virksomheden om, hvad der er 
kvalitet for dem samt hvordan de tænker 
arbejdspladskultur.  

2. Anvende forståelse for samarbejde og samspils betyd-
ning i en arbejdsproces. 

Eleverne arbejder med dette mål, da me-
diegrafikeren overleverer trykklare filer til 
grafisk teknikeren og får indblik i samarbej-
dets betydning i arbejdsprocessen frem 
mod det færdige trykte produkt. 

3. Planlægge og tilrettelægge enkle arbejdsprocesser. Eleverne introduceres til de opgaver og 
processer de to uddannelser indeholder. 
Eleverne anvender denne introduktion i 
deres opgaveløsning. 

4. Diskutere arbejdspsykologiske emner og interkultu-
relle faktorers indflydelse på menneskers adfærd. 

 

5. Reflektere over egen rolle og egen deltagelse i samar-
bejde om arbejdsopgaver. 

 

 
 
Praktikpladssøgning 
 

 

Undervisningens mål er, at eleven på grundlæg-
gende niveau kan: 

Eksempler på konkrete aktiviteter, der 
bidrager til at opfylde målet: 

1. Beskrive forskellige typer af virksomheder og praktik-
muligheder, herunder forskellige aftaleformer. 
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2. Beskrive egne kompetencer og sætte personlige ud-
dannelsesmål. 

Eleven formulerer, ud fra besøget i virk-
somheden, nuværende personlige og fag-
lige kompetencer samt hvilke personlige og 
faglige kompetencer eleven vil arbejde med 
ift at kunne søge en praktikplads inden for 
de to uddannelser. 
Til virksomhedsbesøget kan underviseren 
udlevere en opgave til eleverne, hvor ele-
verne skal beskrive ”de fem vigtigste” 
kompetencer i jobbet som mediegrafiker 
og grafisk tekniker. 
 
 
Eleverne præsenteres for praktikpladsen.dk 
og de funktioner sitet har mht søgning af 
godkendte virksomheder. Eleverne påbe-
gynder liste med potentielle virksomheder 
de muligvis vil søge elevplads hos. 

3. Lægge en målrettet plan for praktikpladssøgning. 

 
 

4. Anvende forskellige metoder og værktøjer til at doku-
mentere og formidle sine kompetencer ved skriftlige an-
søgninger og mundtlige samtaler, herunder anvende obli-
gatoriske it-værktøjer. 

 

5. Anvende værktøjer til at opbygge netværk.  
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Samfund og sundhed 
 

 

  
Undervisningens mål er, at eleven på grundlæg-
gende niveau kan: 

Eksempler på konkrete aktiviteter, der 
bidrager til at opfylde målet: 

1. Formidle og diskutere grundlæggende samfundsfor-
hold og aktuelle samfundsmæssige problemstillinger. 

Den danske arbejdsmarkedsmodel gen-
nemgåes og eksemplificeres ved de to ud-
dannelsers historie og udvikling. 
 
 

2. Reflektere over egen rolle og indflydelsesmuligheder i 
samfundet. 

 
 
 

3. Bearbejde enkle og overskuelige eksempler på samspil-
let mellem samfundsudviklingen og udviklingen i virk-
somhederne, herunder de sundheds- og miljømæssige 
aspekter. 

Eleverne arbejder med dette mål via re-
search til deres kampagne. Det kan f.eks. 
være ved at kigge på tidligere kampagner 
og artikler om for eksempel sundhed og 
rygning samt se på de historiske reklamer 
for cigaretter.   

4. Reflektere over egen rolle og indflydelsesmuligheder 
på arbejdsmarkedet ud fra viden om virksomheder og 
organisationer samt deres regulering i det fagretslige sy-
stem. 

 
 
 
 

5. Forklare betydningen af faktorer, der påvirker den en-
keltes levevilkår og sundhed, herunder privatøkonomiske 
forhold og livsstilsfaktorer som personlig hygiejne, kost 
og fysisk form. 
 

Eleverne introduceres for generelle sam-
menhænge mellem sundhed og forskellige 
socioøkonomiske faktorer så som erhverv, 
uddannelse og indkomst.  
Eleverne præsenteres for ”ryge”-statistik-
ker ift erhverv, uddannelse, køn, alder, ind-
komst m.m.  

6. Forstå forhold, der påvirker seksualiteten, herunder 
seksuel sundhed, prævention, krop, køn og identitet. 
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Arbejdsplanlægning og samarbejde  
Undervisningens mål er, at eleven på grundlæg-
gende niveau kan: 

Eksempler på konkrete aktiviteter, der 
bidrager til at opfylde målet: 

Niveau 1: 
 

 
 
 

1. Planlægge, koordinere og udføre en arbejdsproces. 
 

 
 
 

2. Forklare hvordan forskellige planlægningsværktøjer og 
–metoder kan anvendes. 

 
 
 

3. Anvende planlægningsværktøjer- og metoder. Eleverne præsenteres for forskellige plan-
lægningsværktøjer og skal inden opstart af 
arbejdet med projektet opstille et gant-kort 
for gruppens opgaver. 

4. Forklare forskellige typer af samarbejdsprocesser.  
 
 
 

5. Samarbejde med andre om løsning af opgaver.  
6. Fungere i forskellige samarbejdssituationer. 
 

Eleverne vil i projektet opleve forskellige 
samarbejdssituationer og roller.  

Niveau 2:  
7. Vurdere og diskutere planlægning af forskellige ar-
bejdsprocesser 

 

8. Identificere forskellige samarbejdsrelationer, herunder 
roller og konflikttyper 

 

9. Anvende dialog og argumentation i samarbejdet  
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Faglig dokumentation 
 

 

Undervisningens mål er, at eleven på grundlæg-
gende niveau kan: 

Eksempler på konkrete aktiviteter, der 
bidrager til at opfylde målet: 

Niveau 1:  
1. Forklare og anvende eksisterende faglig dokumenta-
tion i en praktisk arbejdsproces, f.eks. følge et diagram, 
anvende statistik, følge en vejledning. 

 
 
 

2. Udarbejde relevant faglig dokumentation som arbejds-
sedler, egenkontrol o.l. 

Eleverne udfylder dagsseddel ift deres ar-
bejde med produkterne samt afholder et 
møde sidst på dagen, hvor den kommende 
dags arbejde planlægges.  
Til sidst beregnes prisen på de færdige pro-
dukter ud fra en given timesats og kostpris 
på materialer. 
 
 

3. Dokumentere og formidle egne arbejdsprocesser, me-
toder og resultater. 

Eleverne skal ved aflevering af produk-
terne fortælle om valg af programmer i ud-
førelsen af opgaverne samt fortælle, hvilket 
eller hvilke formater mediegrafikeren over-
leverer til grafisk teknikeren. Eleverne do-
kumenterer de forskellige papirtyper og 
formater de anvender.  
 

4. Evaluere egne og andre elevers arbejdsprocesser, me-
toder og resultater. 

Eleverne skal til sidst i projektet evaluere 
egen indsats, roller samt samarbejdet i 
gruppen. 

Niveau 2:  
5. Vurdere forskellige former for faglig dokumentations
anvendelighed i forskellige faglige sammenhænge. 
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6. Gennem egen faglig dokumentation foreslå ændringer 
til brug af værktøjer, faglige metoder, materialer m.v. 

 

 
 
Faglig kommunikation 
 

 

Undervisningens mål er, at eleven på grundlæg-
gende niveau kan: 

Eksempler på konkrete aktiviteter, der 
bidrager til at opfylde målet: 

Niveau 1:  
 
 

1. Forstå og anvende faglige udtryk og begreber. Eleverne anvender, i arbejdet med produk-
terne, faglige udtryk og begreber fra de to 
uddannelser. Eleverne løser en ugentlig 
skriftlig eller mundtlig opgave, hvor de skal 
forklare udvalgte fagudtryk og begreber for 
udenforstående.  
 
 

2. Analysere, beskrive og kommunikere faglige forhold, 
der relevante i forhold til fagretningen. 

 
 
 

3. Søge og anvende relevante informationer og procedu-
rebeskrivelser. 

 

4. Vælge kommunikationsformer og - metoder, der er af-
passet modtageren. 

Eleverne skal ved aflevering af produk-
terne argumentere for valg af farver, bille-
der, tekst og grafik i forhold til den valgte 
målgruppe. 
 

Niveau 2:  
5. Vurdere forskellige samarbejds- og kommunikations-
former. 

 

6. Analysere forskellige kommunikationsprocesser på  
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baggrund af grundlæggende kommunikationsmodeller, 
f.eks. afsender-modtager, envejs- og tovejskommunika-
tion. 

 
 
 

7. Skelne mellem kommunikation i forskellige medier, 
f.eks. sms, tale, og skriftlig kommunikation. 

 

 
 
Innovation 
 

 

Undervisningens mål er, at eleven på grundlæg-
gende niveau kan: 

Eksempler på konkrete aktiviteter, der 
bidrager til at opfylde målet: 

Niveau 1:  
 
 

1. Skelne mellem innovation og udvikling samt mellem 
forskellige typer af innovation. 

Eleverne præsenteres for innovation og 
udvikling via en historisk gennemgang af 
den teknologiske udvikling og innovationer 
de to uddannelser. 
 
 

2. Anvende innovative metoder i opgaveløsning.  
 
 

3. Anvende innovationsredskaber og indgå i innovations-
processer ved løsning af en praktisk opgave. 

 

Niveau 2:  
4. Afprøve egne idéer eller forslag til ændringer af ar-
bejdsprocesser. 

 
 
 
 

5. Diskutere forslag til nye metoder eller ændringer af ek-
sisterende metoder til løsning af faglige problemstillin-
ger. 
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