
 

 

Grundforløbsprøven – Mediegrafiker 
 
Uddannelsens navn Mediegrafiker 
Overordnet beskrivelse af 
prøven 

Prøven er en mundtlig prøve på 30 min. inkl. votering. 
Udgangspunktet/eksaminationsgrundlaget for prøven er 
løsning af en opgave stillet af skolen.  
 

Prøvens grundlag er som 
minimum følgende udvalgte 
mål fra det 
uddannelsesspecifikke fag. 
 

Viden: 
2) Forskellige medietyper, produktionsmetoder og værktøjer 
samt kommunikationsstrategier i forhold til medietyper. 
3) Idéudvikling, design og fremstilling af trykte og digitale 
produkter. 
4) Regler, begreber og grafiske termer inden for grafisk 
produktion. 
7) Trykt og digital produktion og workflow samt 
kvalitetsparametre, bl.a. med henblik på kvalitetskontrol af 
eget arbejde. 
 
Færdigheder: 
2) Fremstilling af trykte og digitale produkter ved hjælp af 
grafisk udstyr og billede-, tekst- og illustrationsprogrammer. 
3) Udførelse af arbejde med idéudvikling, grafisk design og 
layout til trykte og digitale produkter. 
4) Anvendelse af grundlæggende grafiske regler ved 
fremstilling af trykte og digitale produkter. 
5) Anvendelse af et fagligt sprog ud fra grundlæggende 
regler, begreber og termer inden for grafisk produktion. 
9) Udførelse af simpel kvalitetskontrol af eget arbejde. 

 
Kompetencer: 
1) forklare og skelne mellem forskellige grundlæggende 
medietyper, produktionsmetoder og værktøjer samt 
kommunikationsstrategier og deres anvendelse i konkrete 
sammenhænge, 
2) forklare og vurdere forskellige grundlæggende 
produktionsmetoder og værktøjer i forhold til parametre 
som arbejdsmiljø, kvalitet og målgrupper, 
3) vælge, begrunde og praktisk anvende de arbejdsmetoder, 
der er mest hensigtsmæssige i en given situation, 
6) anvende faglige udtryk og begreber, 
7) analysere, beskrive og kommunikere forhold, der er 
relevante i forhold til uddannelsen, 
9) begrunde valgte arbejdsmetoder i en given arbejdsproces, 
herunder foreslå ændringer eller andre metoder, 
10) planlægge, koordinere og udføre en overskuelig 
arbejdsproces, 
13) dokumentere og formidle egne arbejdsprocesser, 
metoder og resultater, 



 

 

14) evaluere egne og andre elevers arbejdsprocesser, 
metoder og resultater 

I den konkrete prøve bør der 
efter et tilfældigheds-princip 
indgå andre af fagets mål, 
som beskrevet i 
bekendtgørelsen 

Ifølge dette tilfældighedsprincip som anbefales at tænke ind i 
Grundforløbseksamen, vil det være eksaminator der 
formulerer spørgsmål, der vedrører de mål der IKKE er 
oplistet ovenfor. Disse spørgsmål stilles via et 
tilfældighedsprincip, evt. gennem tilfældig trækning af 
spørgsmålene eller på anden måde så spørgsmålene løftes 
ind i eksamen. Eleven stilles minimum 2 af disse spørgsmål. 
Disse spørgsmål stilles som en del af den mundtlige 
eksamen. 
I Bekendtgørelsen §3 vil det gælde spørgsmålene: 
§3 stk. 2 pkt. 1 
§3 stk. 2 pkt. 5 
§3 stk. 2 pkt. 6 
I Bekendtgørelsen §3 vil det gælde spørgsmålene: 
§3 stk. 3 pkt. 1 
§3 stk. 3 pkt. 5 
§3 stk. 3 pkt. 6 
§3 stk. 3 pkt. 8 
§3 stk. 3 pkt. 9 
I Bekendtgørelsen §3 vil det gælde spørgsmålene: 
§3 stk. 4 pkt. 4 
§3 stk. 4 pkt. 5 
§3 stk. 4 pkt. 8 
§3 stk. 4 pkt. 11 
§3 stk. 4 pkt. 12 
§3 stk. 4 pkt. 15 

Eksaminationsgrundlaget 
skal give eleven mulighed for at 
demonstrere sin viden, 
færdigheder og kompetencer i 
forhold til de udvalgte mål. 
Derfor skal eksaminations-
grundlaget omfatte: 

Eksaminationsgrundlaget er en opgave stillet af skolen. 
Opgaven løses individuelt.  
Eksaminationsgrundlaget skal gøre det muligt at anvende 
den lange række af bedømmelseskriterier (jf. nedenfor), og 
der skal således tages højde for alle de enkelte 
bedømmelseskriterier enten  
1) ved den stillede opgave  

eller  
2)   ved uddybende spørgsmål til den mundtlige prøve. 
Opgaven udføres over to sammenhængende dage med en 
samlet arbejdstid på 14 timer inkl. udlevering og 
præsentation af opgaven. Opgaven er delt i to, og skal 
indeholde en digitalt/web opgave og en trykt opgave. 
Vægtning mellem de to ovennævnte opgaver er 50/50. 
 
Eleven får udleveret begge opgaver fra start. Eleven 
afleverer begge opgaver inden for de 14 arbejdstimer. 
 
Den digitale opgave består af et færdigdefineret 
design/layout eleven skal producere hjemmesiden ud fra.  
Eleven får udleveret tekst, billeder og evt. video. Eleven har 



 

 

adgang til internettet og må bruge pre-producerede 
templates, digitale noter m.m. fra tidligere opgaver. 
 
Den trykte opgave består af opsætning af et pre-defineret 
layout eleverne får udleveret samt en fri opgave, der består 
af en annonce med forskellige faglige krav til denne.  
 
Den digitale opgave består af opsætningen af et færdigt 
design som eleverne får udleveret samt en fri opgave, der 
består af noget animeret indhold i form af banner eller video 
med forskellige faglige krav til denne. 
 
Eksamensopgaven udformes nationalt på tværs af de 
mediegrafiske tekniske skoler. Opgaven udarbejdes på ny, 
hvert halve år. 

Bedømmelsesgrundlaget skal 
give grundlag for at bedømme 
elevens viden, færdigheder og 
kompetencer, derfor skal 
bedømmelsesgrundlaget 
omfatte:  

Bedømmelsesgrundlaget er dels udførelsen af den stillede 
opgave, samt elevens præstation til den mundtlige eksamen. 
 
Vægtningen mellem den stillede opgave og elevens 
præstation vægtes med 50/50.  

Der fastsættes følgende 
bedømmelseskriterier, der er 
præcise og udtømmende i 
forhold til de udvalgte mål: 
viden, færdigheder og 
kompetencer 

Bedømmelsen af eleven foretages via et bedømmelsesskema 
der skal være udarbejdet som bilag til den aktuelle 
Eksamensopgave, som er udarbejdet af den skole der står 
for den aktuelle opgave udvikling.  
Eleven har bestået når eleven har fået kryds i cirka 75% af 
de 63 bedømmelseskriterier som er listet nedenfor (svarende 
til omkring 47 korrekte afkrydsninger) i checklisten. 
 
Grafisk design 

1. Skitseringsfase og idéudvikling, på baggrund af flere 
udkast. 

2. Forskellige kommunikationsmodeller (f.eks. AIDA, 
SWOT og andre lignende modeller) 

3. Komposition og layout i forhold til farver, kontraster, 
hierarki, form, placering og gestaltregler  

4. Sammenhæng mellem udtryk og indhold 
5. Visuel sammenhæng mellem opgavens enkelte 

produkter - den røde tråd 
6. Overvejelser og design i forhold til afsender, budskab og 

målgruppe - evt. gennem brug af segmentering (f.eks. 
Minerva, Gallup, Mosaic) 

7. Udvikling af Wireframes og Flow chart, samt overvejelser 
om brugervenlighed 

8. Argumentere for valg af grafiske designparametre 
(format, typografi, billede og farver) 

Typografi (trykt) 
1. Korrekt oprettelse af dokument (bleed, spalter, dansk 

orddeling, citationstegn mm.) 



 

 

2. Brug af mastersider - indsættelse af sidetal mm. 
3. Der tages højde for de typografiske grundregler 
4. Overvejelser om/begrundelser for typografiske valg mht. 

skrifter, størrelse, linjeafstand og linjelængde i forhold til 
læsevenlighed 

5. Det færdige produkt skal afleveres som PDF og som 
Package 

6. Printes plano og falset, printet i 100% 
7. Rationel brug af tekst-bokse 
8. Hierakier 

Typografi (digitalt) 
1. Overvejelser om/begrundelser for typografiske valg mht. 

skrifter, størrelse, linjeafstand og linjelængde i forhold til 
læsevenlighed 

2. Flere paragraph styles (h1, h2, p) 
3. Brug af mellemrubrikker 
4. Opsætninger i flere spalter 
5. Hierakier 
6. Korrekt defineret margins i forhold til opgavebeskrivelse. 
7. Punktopstilling (eks. navigation) 

Billedbehandling 
1. Korrekt defineret farverum (farve kontra sort/hvid) 
2. Fritlægning (non-destruktivt) 
3. Billedstørrelse og -opløsning skal være korrekt ift. 

opgavebeskrivelsen 
4. Korriger lys/skygge 
5. Ved sammenkopi skal det endelige resultat fremstå 

naturligt 
6. Korrekt farvejustering, farvestik og den visuelle farvestil 

(eks. ved sammenkopi) 
7. Billederne skal være gemt i et korrekt format til tryk og 

print 
8. Vi skal se din endelige Photoshop-fil med lag 
9. Have en grundlæggende forståelse for LPI, PPI, DPI 

Vektorgrafik 
1. Kan arbejde rationelt med vektorgrafik 
2. Korrekt anvendelse af værktøjer i vektorprogrammet 

(eksempelvis ingen brug af Image trace eller Live paint) 
3. Der bør arbejdes med rationel lag inddeling 
4. Rentegnet illustration skal passe 100% med forlæg 
5. Illustrationen skal være optimeret. Ingen unødvendig 

brug af vektorpunkter 
6. Produktet skal kunne vises i både stor og lille version 

samt farve og sort/hvid 
7. Korrekt oprettelse af dokument (enten trykt eller digitalt 

slutprodukt) 
Digitalt 

1. At du kan grundlæggende kode og har basal viden om 
html og css. 



 

 

2. Semantisk korrekt html opmærkning 
3. Korrekt navngivning af filer, mapper, klasser og id  
4. At du kan holde orden på filerne, så intet mangler, og der 

ikke er irrelevante filer i rodmappen 
5. At du har implementeret grundlæggende 

brugervenlighed 
6. Korrekt anvendelse af billedformater og opløsning til 

skærm 
7. Hensyn til simpel søgemaskineoptimering (title, alt-tags, 

korrekt formatering og opmærkning) 
8. Upload til ftp-server 

Produktionsforståelse (trykt) 
1. Ingen døde links eller billeder der mangler i Linkpaletten 

i InDesign. 
2. Korrekt export fra InDesign, med skæremærker og bleed 

i henhold til produktet. 
3. Der skal laves en Package fil fra InDesign.  
4. Korrekte billedformater og grafikformater til tryk brug, 

samt forståelse for LPI/PPI/DPI 
5. Tilstræbe en korrekt billedstørrelse når billederne hentes 

ind i InDesign. 
6. Grundlæggende forståelse for anvendelse af korrekte 

farveprofiler (ICC profiler) 
7. Kvalitetssikring af egne produkter og arbejdsgange 

Produktionsforståelse (digitalt) 
1. Optimering af arbejdsgange i forhold til det digitale slut 

produkt 
2. Korrekt brug af billed- og grafikformater til digitale 

produktioner 
3. Udarbejdelse af skitser, wireframes og flowchart 
4. Opstart af html og css dokument med korrekt 

navngivning 
5. Rationel mappestruktur 
6. Kvalitetssikring af egne produkter og arbejdsgange  
7. Eleven skal kunne redegøre for grundlæggende 

kundekontakt, herunder forventningsafstemning med 
kunden i forhold til den stillede opgave 

Generelt gældende 
1. Fokus på at eleven føler sig hjemme i og anvender 

korrekt fagsprog inden for uddannelsens rammer 
2. At eleven kan udføre rationelle arbejdsgange   

Prøven skal være Praktisk Mundtlig Skriftlig En kombination  
X X   

Prøvens varighed pr. elev skal 
være (mindst 30 min og højest 
7 timer) 

30 min. inklusive votering. 

Særlige forhold hvis prøven 
tilrettelægges som gruppeprøve 

Intet 

 


