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Lokal undervisningsplan for Merkantil grundforløb 
2- GF2 som EUD, EUX samt EUS i Holbæk 

GENERELT: 

Nedenstående Lup er opbygget således; at dette første afsnit omhandler om det fælles for grundforløbets 

anden del i Holbæk. Herefter følger et afsnit med fagplaner på grundforløbets fag. 

 

2.1 Praktiske oplysninger 

EUC Nordvestsjælland udbyder de merkantile uddannelser på flere matrikler. Indeværende LUP omhandler 

uddannelserne som afvikles på Absalonsvej 20, 4300 Holbæk. 

 

EUC Nordvestsjælland udbyder følgende retninger inden for det merkantile område i Holbæk: 

GF 1 inden for kontor, Handel og forretning (beskrives i selvstændig LUP, som findes på skolens hjemmeside) 

GF2 EUD med retningerne; Handel, Detail og Event. Disse forløb tilbydes også som Ny mesterlære. 

GF 2 EUX med retningerne; Kontor, Finans, Handel, Detail og Event  

Det studieforberedende år med retningerne; Kontor, Finans, Handel, Detail og Event 

Hovedforløb på kontor medadministration som speciale 

EUS med retningerne; Kontor, Handel, Detail og Event 

 

Uddannelseschef for det merkantile område på EUC Nordvestsjælland i Holbæk er Michael Elbo 

Oplysninger om områdets medarbejdere findes på skolens hjemmeside www.eucnvs.dk 

 

 

2.2 Pædagogiske, didaktiske og metodiske grundlag 

 

Skolens pædagogiske grundlag 

 

Undervisningen 

 

Struktur og læringsmål 

Vi sætter mål for undervisningen som tydeligøres for eleverne så de ved hvad de skal lære og hvorfor de skal 
lære det. Læringsmålene sættes på baggrund af mål i bekendtgørelser eller uddannelsesordninger for de 
forskellige uddannelser samt viden om elevernes forudsætninger.  
 

Formativ Evaluering 
Vi evaluerer formativt og giver elever feedback baseret på læringsmål som er konstruktivt, fokuseret og 
fremadrettet. Feedback bliver givet i forhold til elevers progression, arbejdsprocesser og resultater. Elever vil 
opleve flere former for feedback som skriftligt og mundligt feedback, genevalueringer, feedbacksamtaler, 
elev-elev feedback, eller som feedback fra læreren til klassen. 

http://www.eucnvs.dk/
http://www.eucnvs.dk/images/PDFarkiv/Politikker/paedagogiske_didaktiske_grundlag.pdf


 LUP Merkantil Holbæk   

Rev. april 2017    Side 2 af 121

  
 

 
Differentieret Undervisning 

Differentiering betyder at læreren tilpasser undervisningen til forskellige elevforudsætninger således at 
eleverne arbejder med de samme overordnede læringsmål men kan nå læringsmålene på forskellige måder, i 
forskellige tempi og i forskellig grad.  
Det gør vi således: 

 Vi niveaudeler.  Tilrettelæggelse og gennemførelse af et hvilket som helst undervisningsforløb 
indebærer, at læreren tager udgangspunkt i og tilpasser undervisningen til elevernes forskelligartede 
forudsætninger.  

 Vi anvender varierende metoder i undervisningen. Al undervisning og forløb planlægges med 
varierede metoder så den er involverende og motiverende for eleverne. Metoderne kan eks. være 
klasseundervisning, gruppearbejde, projektarbejde, selvstudier, Co-operative Learning, innovativ 
pædagogik. 

 Vi bygger på elevens styrkesider. Elevernes styrkesider foldes ud gennem inddragelse i planlægning, 
gennemførsel og evaluering af undervisningen. Det er læreren der skal sikre de faglige mål, men 
eleverne kan have indflydelse på udvælgelse af det faglige indhold (hvor det er muligt ifølge 
fagplanen), valg af arbejdsformer, valg af materialer samt undervisningsplanlægning og tidsforbrug. 

 

Helhedsorienteret Undervisning 

Undervisningen tilrettelægges mest muligt ud fra princippet om helhedsorienteret undervisning hvor 

læringsforløb tilrettelægges med en praksisnær tilgang så de afspejler den verden, som eleverne skal bruge 

deres faglige, teoretiske og praktiske færdigheder i. Eleverne kan således se og forstå anvendelsen af det, 

som de lærer. 

Det gør vi således: 

 Eleven løser problemstillinger og opgaver fra det virkelige liv på en realistisk måde og lærer at bruge 
deres teoretiske og praktiske færdigheder i sammenhænge.  

 Vi skaber bro mellem elevens skoleliv og erhvervsliv ved at inddrage elevers viden og erfaringer fra 
praktikplads, studiejob, fritidsinteresser etc. 

 Vi tilrettelægger undervisningen på tværs af flere fag i uddannelsen og har fokus både på fagenes 
egen faglighed og på de sammenhænge, de optræder i inden for uddannelsen.  

 

IT 

Skolen vægter inddragelse af pædagogisk IT i udvikling af undervisningsmetode og materiale. Med 

inddragelse af pædagogisk IT udvikles mere fleksible undervisningsmateriale, der understøtter 

undervisningsdifferentiering og elevernes læringsmål. 

 

Den undervisende lærer 

Den undervisnede lærer er designer af undervisningen idet han eller hun planlægger og designer effektive 
læringsprocesser, lærings aktiviteter og evaluerings metoder. Disse processer inkluderer synlig struktur og 
læringsmål, involverer eleverne aktivt i egne læringsmål, og tilbyder eleverne forskellige tilgange til dét, de 
skal lære.  
 
Læren arbejder systematisk med at afprøve undervisningsmetoder, der fremmer elevernes læring bedst 
muligt og reflekterer konstant over valg af indhold, metoder, elevernes medinddragelse og aktivitetsformer. 
 
Læren evaluerer løbende undervisningsmetoder og undervisningspraksis i fag, moduler, forløb og projekter, 
og implementerer de bedste metoder på skolen. Evalueringerne deles med den pædagogiske ledelse samt 
den pædagogiske udvikling og kvalitet afdeling og bruges til at forbedre og udvikle undervisningen. 
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Den lærende elev 

Den lærende elev ønsker og arbejder for at få en (erhvervs) faglig uddannelse og indgår i læreprocesser, hvor 

eleven aktivt involveres i egne læringsmål og tilegner sig ny viden, udvikler færdigheder, nye 

handlekompetencer og kreativitet. Elevens udvikling og uddannelse bygger på studiekompetencer, herunder 

faglige -, personlige- og sociale kompetencer. 

Eleverne møder hver dag, er forberedte til undervisningen, udviser respekt og tager hensyn til andre.  
 
 

2.3 Kriterier for vurdering af elevens kompetencer og forudsætninger 

På alle merkantile uddannelsesretninger afholdes indslusningssamtaler for samtlige elever inden opstart af 

uddannelse, herved skabes overblik over, om eleven har kompetencer som kan afkorte skoleløbet allerede 

inden dette påbegyndes. Indslusningssamtalerne er også med til at sikre at eleverne får den vejledning de 

har brug for i forhold til uddannelsesvalg, niveauer og forløb. Kompetencevurderingen foretages med 

henblik på at vurdere elevens kompetencer og forudsætninger for uddannelsen. I løbet af de første to uger 

af uddannelsen fokuseres stadig på afklaring af elevens undervisningsmæssige forudsætninger og behov. Det 

er skolens merkantile vejleder der i samarbejde med elevens lærere i denne periode udarbejder 

uddannelsesplanen. Den personlig uddannelsesplan ligger tilgængelig på Elevplan for alle elever.  

 

Kompetencevurderingen indebærer evt. godskrivning eller supplerende tilbud på baggrund af: 

o tidligere gennemført forløb 

o anden uddannelse 

o vurdering af reelle kompetencer 

o særlige behov 

 Afklaringen resulterer i en tilpasset uddannelsesplan med eksempelvis: 

o fritagelse for eksamen og/eller for undervisning 

o mulighed for at arbejde mere med de obligatoriske fag 

o fag på højere niveau 

o særlig støtte 

 

Uddannelsesplanen føres ajour, når der sker ændringer i elevens forløb, som minimum ved overgang fra 

et forløb og til et andet.  

 

Voksne over 25 år kompetencevurderes med udgangspunkt i den enkelte og har derfor et individuelt forløb 

tilpasset behovet for afklaring. Alle starter dog med at indhente dokumentation på tidligere erhvervserfaring 

samt skolegang. Denne dokumentation sammen med en personlig samtale danner grundlag for, hvordan den 

videre kompetencevurdering foretages. For nogen vil denne indebære mindre test/prøver som tjener til 

afklaring af specifikke faglige kompetencer, for andre vil afklarende samtaler veje tungt. Det er en erfaren 

lærer der i samarbejde med skolens merkantile vejler udarbejder kompetenceafklaringerne. Naturligvis med 

inddragelse af øvrige faglærere, hvor dette er relevant.  

 

Specialpædagogisk støtte 

Elever har ret til at modtage specialpædagogisk støtte, hvis de har et særligt handicap eller andre 

vanskeligheder, der kan sidestilles hermed. Da dette er vigtigt i forhold til at give eleverne optimale 
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betingelser for at gennemføre deres uddannelse, har skolen udarbejdet en procedure omkring 

specialpædagogisk støtte.  

Skolen ønsker tidligst muligt at få kendskab til elevens udfordringer. Derfor spørges der til dette i 

indslusningssamtalen som ligger forud for opstart på studiet. Såfremt eleven allerede her kan oplyse om 

vanskeligheder, søges eks. It-rygsæk så snart det er muligt. Anden støtteforanstaltning tilkobles eleven 

allerede fra uddannelsesstart. Fremadrettet testes alle elever der starter på grundforløb for læse- og 

skrivefærdigheder og evt. vanskeligheder med dette opdages derfor tidligt i elevens skoleforløb. Øvrige 

udfordringer kan vise sig efterhånden som eleven kommer i gang med uddannelse og tages hånd om, så 

snart de spottes. Elever, der ikke har gennemført grundforløbet på skolen testes, hvis elev og lærer skønner 

at der er et muligt behov for IT-rygsæk, læsehjælp eller anden specialpædagogisk støtte, tilbydes eleven 

dette. 

 

2.4 Undervisningen i grundforløbets anden del 

Undervisningen er opdelt i grundfag og uddannelsesspecifikke fag. Undervisningen gennemføres overordnet 

i klasser og i projektorganiserede forløb, der inddrager elevens eventuelle erfaringer i relevante 

undervisnings- og arbejdssituationer.  

Målet for undervisningen som helhed og for de enkelte forløb er beskrevet i læringsaktiviteterne. 

Grundforløbet er opbygget af en eller flere læringsaktiviteter og tilsammen udgør de grundforløbets anden 

del. Hver læringsaktivitet indeholder en række læringselementer, der udgør målene for den enkelte aktivitet. 

Den konkrete beskrivelse af læringsaktiviteterne fremgår af fagplanerne fra fagene. 

 
Undervisningens organisering  

Skolens merkantile optag fordrer at undervisningen mellem unge under 25 år og voksne over 25 år i stor 

udstrækning samlæses. For enkelte optag er volumen så stor, at det har været muligt at dele efter alder, 

hvorfor de unge går i en klasse og de voksne i en anden klasse. Men for de fleste af klasserne gælder, at der i 

udbredt grad samlæses unge og voksne. Ligeledes er det ikke muligt at oprette klasser med en fælles 

fagretning. Derfor vil flere fagretninger være repræsenteret i alle klasser. 

Dette giver både udfordringer og muligheder som vi er meget opmærksomme på. De voksne kommer ofte 

med erfaring fra arbejdslivet eller fra studier som gør, at de bidrager med perspektiveringer omkring det 

faglige stof som også de unge medstuderende kan nyde godt af. Undervisningen tager udgangspunkt i den 

enkelte elevs erfaring fra tidligere skoleuddannelse samt praktisk erhvervserfaring, hvorved eleven gives 

betingelser for selv at kunne udvikle sin aktuelle viden. 

At der i nogle klasser er repræsenteret tre fagretninger giver læreren udfordringer ift. at tilpasse og drøfte 
stoffet med flere perspektiver og ud mod mere end en arbejdspraksis. Omvendt oplever eleverne at kunne 
lære af hinanden og opnå en større forståelse og indsigt i andre fagretninger end deres egen. Lærerne 
strukturere i udstrakt grad undervisningen i gruppearbejde, hvor den kollaborative læring trænes. 
Gruppearbejdet giver mulighed for at inddele eleverne efter fagretning, så de i mindre grupper fordyber sig 
i problemstillinger der er specifikke for deres retning.  

  
Under gennemførelsen af grundforløbet er fagene organiseret i læringsaktiviteter. Hver læringsaktivitet er 

en selvstændig enhed, hvor elevens læringsresultat bedømmes ved afslutningen. De konkrete 

læringsaktiviteter er beskrevet i fagenes fagplaner.  

Undervisningen udøves under tre hovedformer: 

Projektorienterede forløb, hvor den helhedsorienterede undervisning anvendes således, at eleven selv 

formulerer en opgave, der tilgodeser grundforløbets læringsmål. 
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Integrerede forløb, hvor flere kompetencer inddrages i et undervisningsforløb.  

Tematiserede forløb, hvor eleven arbejder omkring en case. 

 

Det uddannelsesspecifikke fag på grundforløb to retningerne undervises praksisnært i samarbejde med 

lokale virksomheder. Eleverne besøger virksomhederne, arbejder med deres problemstiller og fremlægger 

løsningsmodeller og innovative tiltag for virksomhederne. I løbet af et grundforløb udarbejder eleverne flere 

opgaver for lokale virksomheder.  Opgaverne stiller krav til en tværfaglighed som eleverne træner gennem 

uddannelsen. Den megen praksisnære undervisning har til formål at styrke meningsskabelsen omkring det 

faglige, give en forståelse af hvorledes det lærte kan anvendes i praksis samt styrke indsigten i 

sammenhængen mellem teori og praksis.  

Det er ikke kun i de uddannelsesspecifikke fag at der samarbejdes med lokale virksomheder. Hvert semester 

udarbejdes et 6 uger lang innovationsforløb for GF2 elever på EUD og EUX. Dette skal træne elevernes evne 

til at tænke innovativt samtidig med, at de omsætter de innovative ideer til konkrate tiltag for en 

virksomhed. Innovationsprojektet udarbejdes tværfagligt på tværs af de fag eleverne har på GF2 EUD og GF2 

EUX.  

 

Undervisningen baseres på ideerne om en induktiv, funktionel og helhedsorienteret planlægning af den 

relevante undervisning. 

Induktiv indikerer, at undervisningen tilrettelægges på en sådan måde, at eleven hjælpes til selv at skabe sin 

viden, erfaring og kunnen ud fra oplevelser med løsning af opgaver og problemstillinger. 

Funktionel indikerer, at undervisningen tilrettelægges i nøje overensstemmelse med den praksis, der er 

gældende for branchens udøvere. 

Helhedsorienteret indikerer, at denne praksis inddrages i undervisningen i de sammenhænge, som de 

forefindes i branchen virkelighed. 

 

Undervisningsdifferentiering 

Differentieringen tager udgangspunkt i elevens standpunkt og behov. Undervisningen tilrettelægges inden 

for forløbets rammer, således at undervisningen tilpasses elevens forudsætninger.  

Måden, hvorpå der differentieres, er afhængig af kompetencer, undervisningens indhold og aktivitet. 

Et forløb kan for eksempel tilrettelægges således, at elevens erfaringer inddrages og danner grundlag for 

belysning og vurdering af en problemstilling. 

En anden anvendt differentieringsmetode er at arbejde med et fælles kernestof inden for et emne, hvorefter 

der individuelt eller i grupper arbejdes med delemner. 

I andre undervisningssituationer differentieres ved hjælp af yderligere metoder, for eksempel: 

o Tiden, der er til rådighed for opgaveløsningen 

o Opgavemængden og opgavetypen 

o Arbejdsmetoder og hjælpemidler 

 

 

Elevens arbejdstid 

Uddannelsen er tilrettelagt således, at eleverne har en ugentlig arbejdsbelastning svarende til 37 

arbejdstimer. Grundforløbselever har minimum 26 klokketimer på EUC Nordvestsjælland ugentligt, denne 

undervisning er lærerstyret, således at læreren er fysisk eller digitalt tilgængelig (som oftest fysisk) samt aktiv 

opsøgende i forhold til elevernes læring. Disse timer er obligatoriske og registreret i Lectio, hvor de er 

tilgængelige for eleverne. Elevens arbejdsindsats er tilrettelagt således, at de ud over den almindelige 

undervisning, får lektier og opgaver/projekter for, som de selvstændigt skal arbejde med/forberede sig til. 
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Såfremt eleven ikke yder denne selvstændige arbejdsindsats, afleverer sine opgaver og projekter til tiden, vil 

eleven ikke kunne bestå grundforløbet, da det er en vigtig del af grundforløbet, og indgår i den løbende 

evaluering. 

 

Samarbejde med det lokale erhvervsliv  

Gennem de sidste år er der arbejdet målrettet for et godt samarbejde med det lokale erhvervsliv. 
Erhvervslivet inddrages aktivt i undervisningen, og benyttes i rigt omfang til foredrag, direkte undervisning og 
virksomhedsbesøg. Herudover betyder samarbejdet, at eleverne har mulighed for at arbejde med konkrete 
problemstillinger fra erhvervslivet, og under arbejdet har kontinuerlig kontakt med virksomhederne. 
Samarbejdet foregår bl.a. gennem gæsteundervisning og virksomhedsbesøg. 
 
 
Kontaktlærerfunktion  

Kontaktlæreren træder til i situationer, hvor der skal vejes/vurderes ift. elevens situation, og kan i øvrigt til 
enhver tid anvendes som sparringspartner for forældre og elever. Kontaktlæreren har i øvrigt ansvaret for at 
igangsætte aktiviteter der kan øge elevernes sociale kompetencer. Hver elev er tilknyttet en kontaktlærer. 
Det er kontaktlæren der følger op på hver enkelt elev og vejleder i forhold til fravær, kompetencer, faglige 
niveau m.m. Kontaktlærerens overordnede formål er at bistå den enkelte elev i at tilrettelægge sit 
uddannelsesforløb på baggrund af faglige interesser, kompetencer og forudsætninger, og sikre at eleven 
holdes fast i uddannelsen. Kontaktlæreren er det koordinerende led mellem eleverne og klassens lærere og 
ligeledes eleverne og skolens ledelse 
 
 
Vejledning  

Der er afsat vejledningsressourcer der dækker både faglig og personlig vejledning. Elever på EUD og EUX 
Business kan til enhver tid henvende sig til vejlederne og få vejledning/hjælp til valg – også når det er 
personlige valg der har indflydelse på elevens mulighed for at passe skolearbejdet. 
 

  

2.5 Ny mesterlære 

EUC Nordvestsjælland tilbyder grundforløbets anden del som Ny mesterlære. Dette for retningerne; Detail, 
Event og Handel. 

Der er adgang til ny mesterlære for alle, som har en elevplads, og som har opfyldt undervisningspligten 
efter folkeskoleloven. 
Grundforløbet kan for mesterlæreelever helt eller delvis erstattes af grundlæggende praktisk oplæring 
i en virksomhed på grundlag af en uddannelsesaftale. Denne første del af uddannelsen har til formål at 
klargøre eleven til at påbegynde hovedforløbet. Efter endt grundforløb og bestået praktisk prøve overgår 
eleven til anden del af uddannelsen (hovedforløbet) på lige fod med de ordinære elever. 
  
Alle mesterlæreforløb starter direkte med praktik i virksomheden. 

I mesterlæren skal den praktiske oplæring sikre, at eleven opnår de erhvervsfaglige, almene og personlige 
kompetencer, som er nødvendige for at kunne påbegynde hovedforløbet inden for den pågældende 
uddannelse. Til understøttelse af den praktiske oplæring i virksomheden, vil der i forløbet indgå 
undervisning valgt fra det tilsvarende grundforløb.  
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Da en væsentlig del af elevens grunduddannelse vil foregå i praktikvirksomheden, kræves der et løbende og 
nært samarbejde mellem eleven, praktikvirksomheden og EUC Nordvestsjælland. Alle Ny mesterlæreelever 
tilknyttes derfor en faglærer som bliver fast kontaktlærer for eleven og varetager samarbejdet mellem elev, 
virksomhed og skole.  

Hovedforløbene tilbydes ikke på EUC Nordvestsjælland og eleven vil derfor efter endt grundforløb blive 
overført til en relevant hovedforløbsskole.  
  
Den personlige uddannelsesplan 
For elever i mesterlære vil skolen vejlede parterne om uddannelsesforløbet og hjælpe med udarbejdelse af 
en uddannelsesplan så vidt muligt inden uddannelsesaftalen indgås. 

  
Uddannelsesplanen indeholder: 

•        Begyndelses- og afslutningstidspunkt for den grundlæggende praktiske oplæring. 
•        Oplysning om hvilket hovedforløb og eventuelt speciale den praktiske oplæring skal give adgang til. 
•        Oplysning om ansvarsfordelingen mellem skole og virksomhed i forhold til elevens oplæring 

  
Ved første møde vil elev, uddannelsesansvarlig på virksomheden og kontaktlæreren for Ny mesterlære 
deltage. Her vil følgende være på dagsordenen: 
  

•        Generel info om ny mesterlære 
•        Afstemning af forventninger 
•        Udarbejdelse af uddannelsesplan 

  
Kontaktlæreren/elevansvarlig 
Fra starten af mesterlæreforløbet på EUC Nordvestsjælland bliver der tilknyttet en kontaktlærer som følger 
eleven gennem grundforløbet. Kontaktlæreren skal igennem uddannelsen hjælpe eleven og virksomheden 
med råd og vejledning samt bedømmelse af eleven. Kontaktlæreren har løbende samtaler med eleven og 
virksomheden om den individuelle uddannelsesplan samt om elevens trivsel, ambitioner og personlige 
udvikling. I den forbindelse skal kontaktlæreren ajourføre den individuelle uddannelsesplan for derved at 
sikre, at eleven opnår de krævede kompetencer. Kontaktlæreren er derudover kommunikationsled mellem 
praktikvirksomheden, eleven, skolens ledelse og administrationen. 

  
Undervisningens fag 
Uddannelsen som Ny mesterlære vil i udgangspunktet være en praktisk oplæring, som i større eller mindre 
grad vil blive understøttet af undervisning på skolen, hvilket fremgår af uddannelsesplanen. 
  
Uddannelsestiden afhænger af uddannelsesretning samt af, hvor meget eleven har med sig af faglige 
kompetencer og relevant erhvervserfaring.  
  

•        Afsætning 
•        Informationsteknologi 
•        Erhvervsøkonomi 
•        Dansk 
•        Fremmedsprog – engelsk 

  
Undervisningen skal ses som et supplement til den praktiske oplæring, og elevens deltagelse i 
undervisningen vil afhænge af den individuelle uddannelsesplan. 
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Undervisningen 
Af uddannelsesplanen fremgår det, i hvilke grundfag eleven skal modtage supplerende undervisning på 
skolen. Undervisningen foregår fastlagt én dag om ugen på skolen, hvor eleven får undervisning i de fag, 
som fremgår af den individuelle uddannelsesplan. 
  
Skolen indberetter undervisningen til AUB på den pågældende elev og praktikvirksomheden vil modtage 
refusion for de dage eleven er på skolen. 
  
Da alle mesterlæreelever har individuelle uddannelsesforløb, vil antallet af lektioner variere fra elev til elev. 

  
Undervisningen foregår i åbent værksted, hvor der er faglærere tilstede med undervisningskompetence i 
grundfagene: Dansk, engelsk, IT, erhvervsøkonomi og afsætning. 
  
Undervisningen tilrettelægges med udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger og behov. Læreren 
fungerer som vejleder. Dertil kommer en høj grad af oplæring i  praktikvirksomheden. 
  
Den enkelte faglærer bedømmer eleven løbende gennem hele undervisningsforløbet. Den afsluttende 
bedømmelse foretages ved afslutningen af undervisningsforløbet. 
  
Kontaktlæreren har som før nævnt til opgave at gennemføre samtaler med elev og praktikvirksomhed 
løbende. Teamets undervisere drøfter løbende elevernes opfyldelse af de personlige og faglige 
kvalifikationer. Drøftelserne kan give anledning til nye individuelle samtaler mellem elev, kontaktlærer og 
praktikvirksomhed. 
  
Efter gennemførelsen af hvert grundfag får eleven en bedømmelse ud fra 7-trinsskalen. Bedømmelsen i 
grundfag er udtryk for undervisernes vurdering af elevens standpunkt i de enkelte fagområder. 
 
Der er mødepligt til uddannelsen. Evt. fravær vil blive registeret af kontaktlæreren, som eleven skal 
henvende sig til i forbindelse med sygdom, barns sygdom eller andet fravær. Al fraværsregistrering finder 
sted i Lectio. Kontaktlæreren tager en samtale med elev og praktikvirksomhed, hvis fraværet vurderes til at 
være for højt og skade elevens uddannelse 
  
Den afsluttende bedømmelse 
Ny Mesterlæreelever følger samme regler omkring bedømmelse som øvrige grundforløbselever på EUD. 

Grundforløbsprøves erstattes af en praktisk prøve som afvikles i elevens praktikvirksomhed. 

Den praktiske prøve gennemføres når kontaktlæren i samråd med faglærere og praktikvirksomhed vurderer, 

at eleven er parat til den. 

Den praktiske prøve er udarbejdet så den afspejler elevens praktikvirksomhed og løses i 
praktikvirksomheden. Igennem denne afsluttende prøve skal eleven bevise, at vedkommende har 
erhvervet s ig  de relevante kompetencer. Prøven danner grundlag for den mundtlige eksamination med 
kontaktlærer fra EUC Nordvestsjælland og den uddannelsesansvarlige fra praktikvirksomheden. 

Eksamensvurderingen fastlægges af kontaktlæreren og den uddannelsesansvarlige som en 
helhedsvurdering af præstationen. Bedømmelsen bliver bedømt med ’godkendt’ eller ’ikke godkendt’. 
Når den praktiske prøve er bestået udsteder skolen et bevis. Herefter bliver eleven overført til 
hovedforløbet. 
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2.6 - 2.7 Bedømmelsesplan og eksamensregler 

EUC Nordvestsjælland foretager løbende og afsluttende bedømmelse af elevernes udvikling og standpunkt jf. 

Hovedbekendtgørelsen. Evaluering og bedømmelse er en væsentlig del af undervisningen og et redskab til at 

vurdere den enkelte elevs udvikling og undervisningen helt generelt. Formålet er til enhver tid at understøtte 

elevens udvikling og muligheder samt vejlede denne i forhold til uddannelse. Bedømmelse og evaluering skal 

derfor altid foregå med respekt for den enkelte, såvel elev som lærer.  

Bedømmelsesplanen består af tre dele:  

o Den løbende evaluering.   

o Afsluttende bedømmelse (standpunktskarakterer).   

o Eksamen og andre prøver 

 

Forud for opstart af uddannelsesforløbene udarbejdes for hvert fag en bedømmelsesplan som er gøres kendt 

og tilgængelig for de studerende i fagplanerne.  

Løbende gennem skoleperioderne evaluere lærerne eleven. I disse generelle evalueringer indgår foruden 

faglige mål også engagement, studieaktivitet, indstilling og vilje samt evne til personlig udvikling. 

Evalueringerne drøftes med eleverne en til flere gange i løbet af en skoleperiode. Bedømmelserne skal 

medvirke til at sikre elevens viden om eget niveau, udpege områder som kræver en forstærket indsats samt 

inspirere til yderligere læring hos eleven. 

Plagiering og andre former for snyd er uacceptabelt og tages meget alvorligt. Det medfører samtale, varsel 

og i særlige tilfælde ophør af uddannelse for eleven. Skolen anvender relevante it værktøjer til at spore 

plagiering mv. 

EUC Nordvestsjælland foretager løbende elevtilfredshedsundersøgelser, hvori eleverne bl.a. vurdere 

undervisningsindhold og - metode samt skolens øvrige rammer for undervisning. EUC Nordvestsjælland 

supplerer med yderligere elevevalueringer, hvis det skønnes væsentligt for undervisningen. 

 

Den afsluttende bedømmelse foretages, når de fastsatte undervisningsdele er gennemført. De fastsatte mål 

fremgår af de enkelte fag og er tilgængelige for eleverne i fagplanerne.  

Ved den afsluttende bedømmelse fastsættes en afsluttende karakter, der kan være en standpunktskarakter 

eller en eksamens- eller prøvekarakter. Standpunktskarakteren udtrykker elevens afsluttende standpunkt i 

forhold til de fastsatte mål for undervisningen på det tidspunkt, karakteren gives. Standpunktskarakteren 

meddeles eleven ved afslutningen af undervisningen og inden elevens deltagelse i eventuel prøve. 

Karakteren udtrykkes efter bestemmelserne for de enkelte uddannelsesområder og-elementer, som oftest 

ved 7-trins skalaen. Skalaen består af i alt syv trin, hvor der er fem karakterer for beståede præstationer (12, 

10, 7, 4 og 02) samt to karakterer for ikke-beståede præstationer (00 og -3). 

  

Karakter Betegnelse 

12 Den fremragende præstation 

10 Den fortrinlige præstation 

7 Den gode præstation 

4 Den jævne præstation 

02 Den tilstrækkelige præstation 

00 Den utilstrækkelige præstation 

-3 Den ringe præstation 
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Når der på grundforløbet er aflagt prøve, træder prøvekarakteren i stedet for den tilsvarende 

standpunktskarakter og indgår i beregning af eventuelle gennemsnit. Dette gælder dog ikke for 

grundforløbsprøven jf. hovedbekendtgørelsen. Dele af EUX følger de gymnasiale bestemmelser, som 

reguleres i en særlig bekendtgørelse og er kendetegnet ved, at der skal udregnes et eksamensresultat, der er 

vægtede gennemsnit af opnåede resultater. Se "Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de almene og 

studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser".  

I tilfælde af, at en elev afslutter uddannelsen eller en skoleperiode før et fag er afsluttet, kan skolen give en 

vurdering. Vurderingen kan afgives som en delkarakter. 

 

Klage 

Klage over løbende bedømmelse skal indgives skriftligt til skolen senest 7 dage efter offentliggørelsesdagen. 

Skolen vil normalt behandle klagen indenfor 14 dage. Skolens afgørelse kan ikke ankes.  

Klage over afsluttende bedømmelse skal indgives skriftligt til skolen senest 7 dage efter 

offentliggørelsesdagen. Klagen forelægges bedømmeren til udtalelse. Skolen vil normalt behandle klagen 

indenfor 14 dage. Skolens afgørelse kan ikke ankes.  

Eksamensregler på de merkantile GF2 forløb, Studieåret, Ny mesterlære, EUS holdene samt Hovedforløbet 

findes på skolens hjemmeside. Der er særlige bestemmelser for den afsluttende del af EUX Business, disse er 

reguleret i gymnasiale bestemmelser. Skolen har udarbejdet de relevante vejledninger til elever, lærere og 

eksaminatorer gældende specifikt for disse uddannelsesforløb, hvilket også fremgår af 

eksamensreglementet. Regler for klage over eksamen forefindes også i eksamensreglementet for EUC 

Nordvestsjælland. 

 

Reeksamen  
Elever der opnår en eksamenskarakter under 02 eller ej bestået har mulighed for, at tilmelde sig reeksamen 
med det formål, at forbedre karakteren. Orientering sker via skolens administration. Tilmeldingen skal være 
skolen i hænde senest 2 uger efter meddelelse/offentliggørelse om opnået eksamenskarakter i det aktuelle 
fag. Overskridelse af tilmeldingsfristen medfører afvisning af reeksamination.  
Reeksamination kan maximalt gennemføres 1 gang uanset opnået eksamensresultat ved reeksaminationen.  
 
Sygeeksamen  
Sygeeksamen finder sted ved de ordinære eksamener i december/januar eller maj/juni. Dog kan man kun, 
blive indstillet til sygeeksamen mod forevisning af lægeerklæring senest 8 dage efter den oprindelige 
eksamensdato. Det skal her understreges, at såfremt skolen er vidende om, at eleven ikke udeblev på grund 
af sygdom, accepteres lægeerklæringen ikke. Det er op til den enkelte elev at forberede sig til reeksamen 
og/eller sygeeksamen.  
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Fravær og karaktergivning  
Såfremt en elevs fravær er så drastisk at der ikke kan gives standpunktskarakter i faget, noteres dette på 

elevens karaktermeddelelse som ”EJ”. Forudsætning for bedømmelse er forlængelse af grundforløbet, hvor 

faget læses igen. I tilfælde, hvor fraværet er dokumenteret efter gældende regler (hospitalsindlæggelse) kan 

eleven aflevere en afløsningsopgave, hvor indholdet svarer til det fagligt gennemgåede pensum i faget. 

Såfremt en elevs faglige niveau ikke umiddelbart kan bedømmes, har læreren mulighed for at lade eleven 

løse en opgave/projekt individuelt (også selv om de øvrige elever løser opgaven/projektet via 

gruppearbejde). 

 

 

2.8 Samarbejde med de faglige udvalg, praktikvirksomhed og elev 

EUC Nordvestsjælland samarbejder med det lokale uddannelsesudvalg om uddannelserne på det merkantile 

område. Samarbejdet udmønter sig bl.a. i jævnlige møder, hvor uddannelse, erhvervsliv og aktuelle emner 

debatteres. Referater for disse kan findes på EUC Nordvestsjællands hjemmeside.  

 

Praktikkonsulenter på det merkantile område foretager opsøgende arbejde ud mod virksomheder i 

lokalområdet som endnu ikke tager elever. Såfremt virksomheden er interesseret i at blive godkendt til 

praktikvirksomhed samarbejder EUC Nordvestsjælland med LUU om at undersøge og tilvejebringe 

godkendelse til at være praktikpladsvirksomhed om dette.  

 

Elver som går på skolen modtager hjælp og vejledning af skolens praktikkonsulent ift. at få en praktikplads. 

Virksomheder som ønsker at tage en elev hjælpes også af skolen til at få dette i stand ift. papirarbejdet og 

med grundig vejledning og korrekt oplysning omkring regler, vilkår og forløb.  

Fra eleven har tegnet kontakt med praktikvirksomheden overgår eleven til en fast kontaktlærer på skolen. 

Denne varetager herfra al kontakt til både elev og virksomhed i hele elevens praktikperiode. Kontaktlæreren 

tager kontakt til elev og virksomhed inden for de første tre måneder af elevens ansættelse og istandsætter 

møde, hvor alle er tilstede. Kontaktlærer vejleder i forhold til skoleperioder, valgfag og uddannelsen 

generelt. I samarbejde med kontaktlærer og virksomhed vælger eleven sine valgfag og skolen sørger for at 

tilmelde eleven til disse, også hvis de foregår på en anden skole. Gennem hele elevens praktiktid er der 

kontakt mellem skole, virksomhed og elev.  

Kontaktlæreren som har været gennemgående for eleven hele vejen følger også eleven op til fagprøven. 

 

 

2.9 Fremgangsmåde ved vurdering af elevens egnethed ved optagelse til 
skolepraktik 

EUC Nordvestsjælland tilbyder ikke skolepraktik på det merkantile område. Der er dog elever som søger 

skolepraktik på andre skoler i Danmark.  

EUC Nordvestsjælland tilser derfor at betingelse for optagelse i skolepraktik er opfyldt jf. 

Hovedbekendtgørelsen.  

Undervejs i elevernes skoleforløb på EUC Nordvestsjælland og i særdeleshed mod slutningen af skoleforløbet 

oplyses eleverne om skolepraktik og de muligheder der ligger heri. Dette gøres klassevis og forestås at 

skolens merkantile vejleder samt skolens praktikkonsulent på området. Herefter vejledes de enkelte elever 

individuelt af skolens merkantile vejleder ift. skolepraktik. Skolens vejleder sikrer således at den personlige 



 LUP Merkantil Holbæk   

Rev. april 2017    Side 12 af 121

  
 

uddannelsesplan er opdateret, at eleven har oprettet en profil på Praktikpladsen.dk. Sammen med eleven 

sikres at betingelserne for at kunne søge optagelse i skolepraktik er opfyldt.   

 

 

2.11 Lærerkvalifikationer, ressourcer og udstyr 

Ledelsen på EUC Nordvestsjælland er ansvarlig for at lærerne der underviser på uddannelsernes GF2 og EUS 

forløb opfylder kvalifikationerne som fremgår af Hovedforløbsbekendtgørelsen § 10-12. På EUX Business skal 

lærerkompetencerne opfylde de almindelige gymnasiale lærerkvalifikationskrav ellers skal læreren have 

specifik undervisningskompetence jf. § 28a i bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om 

pædagogikum i de gymnasiale uddannelser.  

 

EUC Nordvestsjælland stiller computere til rådighed for eleverne særligt i faget informationsteknologi på B 

niveau er dette en nødvendighed, da faget stiller krav til bestemte IT-programmer og funktioner som ikke 

alle elever har på deres private PC. 

 

 

2.12 Overgangsordninger 

Den lokale undervisningsplan ændres førend opstart af nye fag og klasser på EUC Nordvestsjællands 

merkantile del, dette som følge af, at der tilkommer nye læringsaktiviteter. Øvrige ændringer i den lokale 

undervisningsplan annonceres via Lectio til alle berørte elever. Såfremt der skønnes behov for 

overgangsordninger vil disse være at finde på EUC Nordvestsjællands hjemmeside.  
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FAGPLANER: 

Nedenstående er fagplaner på hvert enkelt fag som udbydes på grundforløbets anden del på de merkantile 

uddannelser i Holbæk. 

 

1. Dansk niv. D  

2. Dansk niv. C 

3. Engelsk niv. D  

4. Engelsk niv. C 

5. Informationsteknologi niv. C 

6. Afsætning niv. C 

7. Erhvervsøkonomi niv. C 

8. Matematik niv. C 

9. Organisation niv. C 

10. Uddannelsesspecifikt fag; Kontor 

11. Uddannelsesspecifikt fag; Handel 

12. Uddannelsesspecifikt fag; Event 

13. Uddannelsesspecifikt fag; Detail 

 

(Vi har pt. ingen elever indskrevet med uddannelsesretningen Finans, hvorfor der ikke er nogen fagplan 
herpå.) 
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Fagplan  

Dansk niveau D 
 

 

  

UDDANNELSE: EUD merkantil 

 

LÆRER: Gitte Wikstrøm  

 
FORMÅL:  

Danskfaget i erhvervsuddannelserne bidrager gennem tværfagligt samspil med erhvervsuddannelsens øvrige fag til at 

styrke og udvikle danskfaglige og personlige kompetencer. 

Fagets omdrejningspunkt er de kulturelle og kommunikative kompetencer: 

At tale, at samtale, at præsentere, at lytte, at læse, at skrive og at se. 

Fagets identitet i erhvervsuddannelserne hviler på to ben: Det almene og det erhvervsfaglige. 

Formålet med danskfaget i erhvervsuddannelserne er at styrke elevens forudsætninger for at benytte det danske sprog 

i erhverv, uddannelse, samfund og dagligdag til kommunikation og samarbejde og som værktøj til erkendelse, læring, 

oplevelse, tolerance og fællesskab. 

Faget udvikler elevens sproglige bevidsthed og færdigheder, med henblik på, at eleven bliver bedre til at kommunikere 

mundtligt, skriftligt og multimodalt, dvs. når ord, billeder, film, animation, lyd og andre midler til kommunikation støtter 

hinanden i en tekst. Faget bidrager til, at eleven med forståelse kan lytte, læse og deltage i samtale ud fra forskellige 

tekster og teksttyper om erhverv, uddannelse, samfund og dagligdag. 

Fagets metoder styrker elevens innovative, kreative, analytiske og kritiske beredskab til at kunne løse opgaver og møde 

udfordringer, som eleven møder i erhverv, uddannelse, samfund og dagligdag. 

 

 

MINISTERIETS FAGLIGE MÅL: 

 

Dansk Niveau D  

De faglige mål er inddelt i fire overordnede kompetenceområder: Kommunikation, læsning, fortolkning og fremstilling 

 

Kommunikation: 

1. Eleven kan kommunikere reflekteret i komplekse almene og erhvervsfaglige situationer med brug af relevante tale-, 

lytte- og samtalestrategier i forhold til formål og situation 

2. Eleven kan diskutere og kommunikere hensigtsmæssigt i samarbejde og samvær med andre og reflektere over 

forskellige former for kommunikation 

3. Eleven kan vælge og anvende it og multimodale medier hensigtsmæssigt og reflekteret til kommunikation, 

informationssøgning og formidling 

4. Eleven kan skelne mellem, reflektere over og vurdere virksomheders interne og eksterne kommunikation 

5. Eleven kan forklare sproglige normer i diverse kontekster inden for erhverv, uddannelse og samfund 

 

Læsning: 

1. Eleven kan læse, forstå og diskutere teksters betydning i almene og erhvervsmæssige sammenhænge og anvende 

relevante læsestrategier i forhold til læseformål, teksttype og kontekst 

2. Eleven kan gennemføre målrettet og kritisk informationssøgning med relevans for erhverv, uddannelse, samfund og 

dagligdag 

3. Eleven kan ud fra læseformål, kontekst og kendskab til teksttyper forberede, gennemføre og redegøre for læsning af 

relevans for erhverv, uddannelse og samfund og efterfølgende diskutere disse læsninger 
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Fortolkning: 

1. Eleven kan forholde sig til kultur, sprog, erhverv og uddannelse gennem analyse og diskussion af tekster 

2. Eleven kan vælge og analysere diverse tekster, som er relateret til erhverv, uddannelse, samfund og dagligdag og 

anvende relevante analysemodeller 

3. Eleven kan tolke og/eller uddrage relevant betydning af tekster, relateret til erhverv, uddannelse, samfund og 

dagligdag, på grundlag af analyse og diskutere tolkningen 

4. Eleven kan reflektere over og vurdere tekster relateret til erhverv, uddannelse, samfund og dagligdag på grundlag af 

analyse 

 

Fremstilling: 

1. Eleven kan anvende relevante skrivestrategier og udtrykke sig forståeligt og varieret i skrift, tale, lyd og billede i en 

form, der passer til genre og situation 

2. Eleven kan planlægge, forberede og fremstille formelt korrekte skriftlige og mundtlige tekster ved brug af teksttyper, 

der er relevante i forhold til emner og kontekster inden for erhverv, uddannelse, samfund og dagligdag 

3. Eleven kan sammenligne og gå i dialog i erhverv og uddannelse om egne og andres skriftlige produkter, herunder 

skriveformål, målgruppe, genre og sprog  

4. Eleven kan vælge og anvende hensigtsmæssige repræsentationsformer med relevans for erhverv og uddannelse 

Danskfagets kernestof er de væsentlige begreber, modeller og metoder, der indgår i kommunikation, læsning, 

fortolkning og fremstilling. 

Der inddrages tekster, med et bredt fokus på erhvervsvalg og elevens dagligdag. Der arbejdes med det udvidede 

tekstbegreb. Forskellige teksttyper skal være repræsenteret. 

 

I kommunikation og læsning arbejdes med: 

1. Kommunikationsanalyse, 

2. multimodal kommunikation og repræsentationsformer, 

3. argumentation, 

4. anvendelse af læse- og kommunikationsstrategier i forhold til læste, sete og hørte tekster og 

5. sprogiagttagelse, herunder grammatik, sprogbrug og sproglige normer.  

I fortolkning og tekstarbejde arbejdes med: 

1. Grundlæggende danskfaglige metoder modeller til iagttagelse analyse, fortolkning, og vurdering, 

2. dansksprogede tekster, heriblandt fiktion, faktion og nonfiktion, og mundtligt stof af relevans for den uddannelse 

eller det uddannelsesområde, eleven har valgt, hvor tekster fra nyere tid prioriteres og 

3. forskellige medier samt erhvervskommunikative og massekommunikative teksttyper, erhvervskommunikative tekster 

kan omfatte virksomheders eksterne og interne kommunikation. 

I fremstilling arbejdes med:  

1. Skriftlig fremstilling, herunder eksempler på faglig skrivning og formidling inden for den uddannelse, eleven har valgt. 

2. Sprogrigtighed, grammatik og retstavning. 

3. Mundtlig fremstilling, herunder anvendelse af talesproget på en hensigtsmæssig måde, fx gennem lytning og 

forståelse. 

4. Sammenhæng mellem fagets skriftlige og mundtlige dimension. 
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DIDAKTISKE METODER: 

 

Vi benytter os af forskellige slags undervisningsformer såsom, klassediskussioner, individuelle opgaver, casestudies, 

virksomhedsbesøg, gruppearbejde, it søgning og film. Eleverne får udleveret tekster og analysemodeller til alle opgaver. 

Disse tekster ligger i lectio. Til eksamen kommer eleverne op i en casevirksomhed med 6 spørgsmål.  

 

 

 

 

FAGETS INDHOLD OG LÆRINGSMÅL: 

 

Forløb Emne Læringsmål  

Forløb 1 Mål med faget Viden og forståelse for faget  

Forløb 2 Intern/ekstern kommunikation 
Perception 
Introforløb opgave  
Intern invitation 
Eksternt nyhedsbrev 
Pressemeddelelser 
Hjemmesider 

 
 

Viden og forståelse for genren 

Færdigheder: Beskrive og redegøre reflekteret, diskutere og 

kommunikere reflekteret, udføre hensigtsmæssig 

informationssøgning, metodisk analysere, vurdere, og 

perspektivere 

Kompetencer: Forståelse for eget produkt, læringsproces og 

progression med fokus på kommunikationsmodellen, sprog, 

præsentation og evaluering 

 

Forløb 3 Reklamer 
Reklamefilm 
Trykte reklamer 
 
 

Viden og forståelse for genren 

Færdigheder: Beskrive og redegøre reflekteret, diskutere og 

kommunikere reflekteret, udføre hensigtsmæssig 

informationssøgning, metodisk analysere, vurdere, og 

perspektivere 

Kompetencer: Forstå, forholde, analysere, anvende AIDA med 

fokus på kommunikationsmodellen, anvende 

minervamodellen, sprog, præsentation og evaluering 

 

Forløb 4 Fiction 
Læsning, fortolkning, præsentation af 
noveller 

Kortfilmen "Dennis"  
Spillefilm 
 
 
 

Viden og forståelse for genren 

Færdigheder: Beskrive og redegøre reflekteret, diskutere og 

kommunikere reflekteret, udføre hensigtsmæssig 

informationssøgning, metodisk analysere, vurdere, og 

perspektivere 

Kompetencer: Forstå, fortolke, analysere med fokus på 
kommunikationsmodellen, argumentere, sprog, 
berettermodel, præsentation/evaluering 

 

Forløb 5 Medier 
Artikler 

Læserbreve 

Sociale medier 

Blogs 

 

 

Viden og forståelse for genren 

Færdigheder: Beskrive og redegøre reflekteret, diskutere og 

kommunikere reflekteret, udføre hensigtsmæssig 

informationssøgning, metodisk analysere, vurdere, og 

perspektivere 

Kompetencer: Forstå, forholde, analysere, skabe med fokus på  

kriterierne i kommunikationsmodellen, sprog, præsentation 

og evaluering 

 

Forløb 6 Portfolio Viden og forståelse for genren  
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Skriveprocesser 

Reflektionsskrivning 

Skriveopgaver 

Grammatik 

Færdigheder: Beskrive og redegøre reflekteret, diskutere og 

kommunikere reflekteret, udføre hensigtsmæssig 

informationssøgning, metodisk analysere, vurdere, og 

perspektivere  

Kompetencer: Forståelse for eget produkt, læringsprocesser 

og progression med fokus på kommunikationsmodellen, 

sprog, præsentation og evaluering 

Forløb 7 Job og karriere 
Skriftlig ansøgning af relevant ansøgning 

Skriftlig CV 

Viden og forståelse for genren 

Færdigheder: Beskrive og redegøre reflekteret, diskutere og 

kommunikere reflekteret, udføre hensigtsmæssig 

informationssøgning, metodisk analysere, vurdere, og 

perspektivere 

Kompetencer: Forstå, forholde, analysere, skabe med fokus på 

kommunikationsmodellen, sprog, præsentation og evaluering 

 

Forløb 8 Cases/tværfaglig opgave 
Øver eksamen ud fra gamle cases  

Tværfaglig opgave i forhold til fagretning 

Viden og forståelse for genren 

Færdigheder: Beskrive og redegøre reflekteret, diskutere og 

kommunikere reflekteret, udføre hensigtsmæssig 

informationssøgning, metodisk analysere, vurdere, og 

perspektivere 

Kompetencer: Forstå, forholde, analysere, skabe med fokus på 

kriterierne i kommunikationsmodellen, sprog, præsentation 

og evaluering 

 

 

 

EVALUERING: 

 

Hvornår Format Værdi 

Uge 6 Mundtlig fremlæggelse Formativ 

Uge 12 Skriftlig case Formativ 

Uge 20 Mundtlig eksamen 100% 

 

 

 

Navn Bedømmelsesskema Dansk Niveau D 

 

Kompetencer Kernestof og Supplerende stof 

Kommunikation 

 

 

1. Eleven kan kommunikere reflekteret i komplekse almene og erhvervsfaglige situationer 
med brug af relevante tale-, lytte- og samtalestrategier i forhold til formål og situation 

2. Eleven kan diskutere og kommunikere hensigtsmæssigt i samarbejde og samvær med 
andre og reflektere over forskellige former for kommunikation 

3. Eleven kan vælge og anvende it og multimodale medier hensigtsmæssigt og reflekteret til 
kommunikation, informationssøgning og formidling 

4. Eleven kan skelne mellem, reflektere over og vurdere virksomheders interne og eksterne 
kommunikation 

5. Eleven kan forklare sproglige normer i diverse kontekster indenfor erhverv, uddannelse 
og samfund 

Læsning 1. Eleven kan læse, forstå og diskutere teksters betydning i almene og erhvervsmæssige 
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 sammenhænge og anvende relevante læsestrategier i forhold til læseformål, teksttype og 
kontekst 

2. Eleven kan gennemføre målrettet og kritisk informationssøgning med relevans for 
erhverv, uddannelse, samfund og dagligdag 

3. Eleven kan ud fra læseformål, kontekst og kendskab til teksttyper forberede, gennemføre 
og redegøre for læsning af relevans for erhverv, uddannelse og samfund og efterfølgende 
diskutere disse læsninger 

Fortolkning 

 

1. Eleven kan forholde sig til kultur, sprog, erhverv og uddannelse gennem analyse og 
diskussion af tekster 

2. Eleven kan vælge og analysere diverse tekster, som er relateret til erhverv, uddannelse, 
samfund og dagligdag og anvende relevante analysemodeller 

3. Eleven kan tolke og/eller uddrage relevant betydning af tekster, relateret til erhverv, 
uddannelse, samfund og dagligdag, på grundlag af analyse og diskutere tolkningen 

4. Eleven kan reflektere over og vurdere tekster relateret til erhverv, uddannelse, samfund 
og dagligdag på grundlag af analyse 

Fremstilling 

 

1. Eleven kan anvende relevante skrivestrategier og udtrykke sig forståeligt og varieret i 
skrift, tale, lyd og billede i en form, der passer til genre og situation 

2. Eleven kan planlægge, forberede og fremstille formelt korrekte skriftlige og mundtlige 
tekster ved brug af teksttyper, der er relevante i forhold til emner og kontekster inden for 
erhverv, uddannelse, samfund og dagligdag 

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

4. Eleven kan vælge og anvende hensigtsmæssige repræsentationsformer med relevans for 
erhverv og uddannelse 

 

Karakter og kommentar 

 

 

 

 

 

 

BEDØMMELSESKRITERIER: 

 

Bedømmelseskriterier ift. kompetencemål i bedømmelsesskema 

 12 
Den 
fremragend
e 
præstation 

10 
Den 
fortrinlige 
præstation 

7 
Den 
gode 
præsta
tion 

4 
Den 
jævne 
præstat
ion 

02 
Den 
tilstræk
kelige  

00 
Den 
utilstræk
kelige  

-03 
Den 
ringe 
præstati
on 

Kommunik
ation 
 
 

Eleven er sikker 
og nuanceret i 
kommunikation.  
Eleven 
reflekterer,  
diskuterer og 
argumenterer.  

Eleven er 
nuanceret i 
kommunikation.  
Eleven 
reflekterer,  
diskuterer og 
argumenterer.  

Eleven er 
nuanceret 
i 
kommunik
ation. 
Eleven 
reflekterer,  
diskuterer.  

Eleven kan 
kommunike
re 
reflekteret 
og anvende 
relevante 
tale-, lytte- 
og samtale- 

Eleven 
kommunike
re og 
reflektere 
begrænset. 

Eleven er 
utilstrækkeli
g i  
kommunikati
on og  
refleksion.  

Eleven 
kommunik
erer 
uforståelig
t. 



 LUP Merkantil Holbæk   

Rev. april 2017    Side 19 af 121

  
 

strategier. 

Læsning 
 

Eleven læser 
sikkert, og har 
stor forståelse 
for teksters 
betydning 

Eleven læser 
sikkert, og har 
god forståelse 
for teksters 
betydning 

Eleven 
læser med 
nogen 
sikkerhed, 
og har 
forståelse 
for 
teksters 
betydning 

Eleven kan 
læse, forstå 
og 
diskutere 
teksters 
betydning 

Eleven kan 
delvist 
læse, forstå 
og 
diskutere 
teksters 
betydning 

Eleven 
forstår ikke 
teksten. 

Eleven kan 
ikke læse 
og forstå 
teksten. 

Fortolknin
g 
 

Eleven udviser 
høj grad af 
analytisk 
forståelse, samt 
diskussion af 
tekster. 
Eleven kan tolke 
relevant 
betydning af 
tekster, og 
arbejde 
metodisk. samt 
perspektivere  

Eleven udviser  
analytisk 
forståelse, samt 
diskussion af 
tekster. 
Eleven kan tolke 
relevant 
betydning af 
tekster, og 
arbejde 
metodisk. samt 
delvist 
perspektivere  

Eleven 
udviser 
nogen  
analytisk 
forståelse, 
samt 
diskussion 
af tekster. 
Eleven kan 
tolke 
relevant 
betydning 
af tekster, 
og arbejde 
metodisk.  

Eleven kan 
analysere 
diverse 
tekster, og 
anvende 
relevante 
analysemo
deller. 
 

Eleven kan 
delvist 
anvende 
relevante 
analysemod
eller. 
 

Eleven kan 
ikke anvende 
analysemode
ller. 

Eleven ved 
ikke hvad 
analysemo
deller er. 

Fremstillin
g 
 

Eleven udviser 
sikkerhed i 
skrivestrategier 
og udtrykker sig 
varieret, samt 
anvender og 
begrunder 
hensigtsmæssig
e 
repræsentations
former. 

Eleven anvender 
korrekte  
skrivestrategier 
og udtrykker sig 
varieret, samt 
anvender og 
begrunder 
hensigtsmæssig
e 
repræsentations
former. 

Eleven 
anvender 
skrivestrat
egier og 
udtrykker 
sig 
varieret. 

Eleven 
anvender 
skrivestrate
gier og 
udtrykker 
sig delvist 
varieret. 

Eleven 
anvender 
skrivestrate
gier  

Eleven 
anvender 
ingen 
skrivestrateg
ier. 

Eleven 
skriver 
uforståeli
gt. 
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Fagplan  

Dansk niveau C 

 
UDDANNELSE: EUD merkantil 

 

LÆRER: Gitte Wikstrøm  

 
FORMÅL:  

Danskfaget i erhvervsuddannelserne bidrager gennem tværfagligt samspil med erhvervsuddannelsens øvrige fag til at 

styrke og udvikle danskfaglige og personlige kompetencer. 

Fagets omdrejningspunkt er de kulturelle og kommunikative kompetencer: 

At tale, at samtale, at præsentere, at lytte, at læse, at skrive og at se. 

Fagets identitet i erhvervsuddannelserne hviler på to ben: Det almene og det erhvervsfaglige. 

Formålet med danskfaget i erhvervsuddannelserne er at styrke elevens forudsætninger for at benytte det danske sprog 

i erhverv, uddannelse, samfund og dagligdag til kommunikation og samarbejde og som værktøj til erkendelse, læring, 

oplevelse, tolerance og fællesskab. 

Faget udvikler elevens sproglige bevidsthed og færdigheder, med henblik på, at eleven bliver bedre til at kommunikere 

mundtligt, skriftligt og multimodalt, dvs. når ord, billeder, film, animation, lyd og andre midler til kommunikation støtter 

hinanden i en tekst. Faget bidrager til, at eleven med forståelse kan lytte, læse og deltage i samtale ud fra forskellige 

tekster og teksttyper om erhverv, uddannelse, samfund og dagligdag. 

Fagets metoder styrker elevens innovative, kreative, analytiske og kritiske beredskab til at kunne løse opgaver og møde 

udfordringer, som eleven møder i erhverv, uddannelse, samfund og dagligdag. 

 

 

MINISTERIETS FAGLIGE MÅL: 

 

Dansk Niveau C  

De faglige mål er inddelt i fire overordnede kompetenceområder: Kommunikation, læsning, fortolkning og fremstilling 

  
Kommunikation: 

1. Eleven kan kommunikere reflekteret og nuanceret i komplekse almene og erhvervsfaglige situationer med brug af 

relevante tale-, lytte- og samtalestrategier i forhold til formål og situation 

2. Eleven kan diskutere, argumentere og kommunikere hensigtsmæssigt i samarbejde og samvær med andre og 

reflektere over samspillet mellem formål og forskellige former for kommunikation 

3. Eleven kan vælge og anvende it og multimodale medier hensigtsmæssigt, reflekteret og kritisk til kommunikation, 

informationssøgning og formidling 

4. Eleven kan skelne mellem, reflektere over, vurdere og indgå i kritisk dialog om virksomheders interne og eksterne 

kommunikation 

5. Eleven kan forklare og reflektere over sproglige normer i diverse kontekster indenfor erhverv, uddannelse, samfund 

og danskfaget 

 

Læsning: 

1. Eleven kan læse, forstå og diskutere teksters betydning i almene og erhvervsmæssige sammenhænge og anvende 

relevante læsestrategier i forhold til læseformål, teksttype og kontekst 

2. Eleven kan gennemføre målrettet og kritisk informationssøgning med relevans for erhverv, uddannelse, samfund og 

dagligdag 

3. Eleven kan ud fra læseformål, kontekst og kendskab til teksttyper forberede og gennemføre læsning af relevans for 

erhverv, uddannelse og samfund og efterfølgende indgå i kritisk dialog om denne læsning 
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Fortolkning: 

1. Eleven kan forholde sig til kultur, sprog, historie, erhverv og uddannelse gennem analyse og diskussion af tekster 

2. Eleven kan vælge og analysere diverse tekster, som er relateret til erhverv, uddannelse, samfund og dagligdag og 

anvende relevante analysemodeller 

3. Eleven kan tolke og/eller uddrage relevant betydning af tekster, relateret til erhverv, historie, uddannelse, samfund 

og dagligdag, på grundlag af analyse og diskutere og vurdere tolkningen. 

4. Eleven kan metodisk reflektere over og vurdere tekster relateret til erhverv, uddannelse, samfund og dagligdag på 

grundlag af analyse og indgå i kritisk dialog om sin vurdering 

5. Eleven kan perspektivere tekster relateret til erhverv, historie, uddannelse, samfund og dagligdag på grundlag af 

analyse 

 

Fremstilling: 

1. Eleven kan anvende relevante skrivestrategier og udtrykke sig forståeligt, varieret og nuanceret i skrift, tale, lyd og 

billede i en form, der passer til genre og situation 

2. Eleven kan planlægge, forberede og fremstille formelt korrekte, varierede og nuancerede skriftlige og mundtlige 

tekster ved brug af teksttyper, der er relevante i forhold til emner og kontekster inden for erhverv, uddannelse, 

samfund og dagligdag 

3. Eleven kan sammenligne og gå i kritisk dialog med folk fra uddannelse og erhverv om egne og andres skriftlige 

produkter, herunder om skriveformål, målgruppe, genre og sproglig stil og grammatisk forståelse 

4. Eleven kan vælge, anvende og begrunde hensigtsmæssige repræsentationsformer med relevans for erhverv, 

uddannelse og samfund 

Danskfagets kernestof er de væsentlige begreber, modeller og metoder, der indgår i kommunikation, læsning, 

fortolkning og fremstilling. 

Der inddrages tekster, med et bredt fokus på erhvervsvalg og elevens dagligdag. Der arbejdes med det udvidede 

tekstbegreb. Forskellige teksttyper skal være repræsenteret. 

I kommunikation og læsning arbejdes med: 

1. Kommunikationsanalyse, 

2. multimodal kommunikation og repræsentationsformer, 

3. argumentation, 

4. anvendelse af læse- og kommunikationsstrategier i forhold til læste, sete og hørte tekster og 

5. sprogiagttagelse, herunder grammatik, sprogbrug og sproglige normer.  

I fortolkning og tekstarbejde arbejdes med: 

1. Grundlæggende danskfaglige metoder modeller til iagttagelse analyse, fortolkning, og vurdering, 

2. dansksprogede tekster, heriblandt fiktion, faktion og nonfiktion, og mundtligt stof af relevans for den uddannelse 

eller det uddannelsesområde, eleven har valgt, hvor tekster fra nyere tid prioriteres og 

3. forskellige medier samt erhvervskommunikative og massekommunikative teksttyper, erhvervskommunikative tekster 

kan omfatte virksomheders eksterne og interne kommunikation. 

I fremstilling arbejdes med:  

1. Skriftlig fremstilling, herunder eksempler på faglig skrivning og formidling inden for den uddannelse, eleven har valgt. 

2. Sprogrigtighed, grammatik og retstavning. 

3. Mundtlig fremstilling, herunder anvendelse af talesproget på en hensigtsmæssig måde, fx gennem lytning og 

forståelse. 

4. Sammenhæng mellem fagets skriftlige og mundtlige dimension. 
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DIDAKTISKE METODER: 

 

Vi benytter os af forskellige slags undervisningsformer såsom, klassediskussioner, individuelle opgaver, casestudies, 

virksomhedsbesøg, gruppearbejde, it søgning og film. Eleverne får udleveret tekster og analysemodeller til alle opgaver. 

Disse tekster ligger i lectio. Til eksamen kommer eleverne op i en casevirksomhed med 6 spørgsmål.  

 

FAGETS INDHOLD OG LÆRINGSMÅL: 

 

Forløb Emne Læringsmål  

Forløb 1 Mål med faget Viden og forståelse for faget  

Forløb 2 Intern/ekstern kommunikation 
Perception 

Introforløb opgave  

Intern invitation 

Eksternt nyhedsbrev 

Pressemeddelelser 

Hjemmesider 

 

 

Viden og forståelse for genren 

Færdigheder: Beskrive og redegøre reflekteret og nuanceret, 

diskutere, argumentere og kommunikere reflekteret, udføre 

kritisk informationssøgning, metodisk analysere, vurdere, og 

perspektivere 

Kompetencer: Forståelse for eget produkt, læringsproces og 

progression med fokus på kommunikationsmodellen, sprog, 

præsentation og evaluering 

 

Forløb 3 Reklamer 
Reklamefilm 

Trykte reklamer 

 

 

Viden og forståelse for genren 

Færdigheder: Beskrive og redegøre reflekteret og nuanceret, 

diskutere, argumentere og kommunikere reflekteret, udføre 

kritisk informationssøgning, metodisk analysere, vurdere, og 

perspektivere 

Kompetencer: Forstå, forholde, analysere, anvende AIDA med 

fokus på kommunikationsmodellen, anvende 

minervamodellen, sprog, præsentation og evaluering 

 

Forløb 4 Fiction 
Læsning, fortolkning, præsentation af 

noveller 

Kortfilmen "Dennis"  

Spillefilm 

 

 

 

Viden og forståelse for genren 

Færdigheder: Beskrive og redegøre reflekteret og nuanceret, 

diskutere, argumentere og kommunikere reflekteret, udføre 

kritisk informationssøgning, metodisk analysere, vurdere, og 

perspektivere  

Kompetencer: Forstå, fortolke, analysere med fokus på 

kommunikationsmodellen, argumentere, sprog, 

berettermodel, reflektere, præsentation/evaluering 

 

Forløb 5 Medier 
Artikler 

Læserbreve 

Sociale medier 

Blogs 

 

 

Viden og forståelse for genren 

Færdigheder: Beskrive og redegøre reflekteret og nuanceret, 

diskutere, argumentere og kommunikere reflekteret, udføre 

kritisk informationssøgning, metodisk analysere, vurdere, og 

perspektivere  

Kompetencer: Forstå, forholde, analysere, skabe med fokus på  

kriterierne i kommunikationsmodellen, sprog, præsentation 

og evaluering 

 

Forløb 6 Portfolio 
Skriveprocesser 

Reflektionsskrivning 

Viden og forståelse for genren 

Færdigheder: Beskrive og redegøre reflekteret og nuanceret, 

diskutere, argumentere og kommunikere reflekteret, udføre 
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Skriveopgaver 

Grammatik 
kritisk informationssøgning, metodisk analysere, vurdere, og 

perspektivere 

Kompetencer: Forståelse for eget produkt, læringsprocesser 

og progression med fokus på kommunikationsmodellen, 

sprog, præsentation og evaluering 

Forløb 7 Kampagne 
Miljøkampagne med fremstilling af folder, 

pressemeddelelse og diasshow 

Viden og forståelse for genren 

Færdigheder: Beskrive og redegøre reflekteret og nuanceret, 

diskutere, argumentere og kommunikere reflekteret, udføre 

kritisk informationssøgning, metodisk analysere, vurdere, og 

perspektivere 

Kompetencer: Forstå, forholde, analysere, skabe med fokus på 

kommunikationsmodellen, sprog, præsentation og evaluering 

 

Forløb 8 Event 

Fremstille og præsentere event for firma 
Viden og forståelse for genren 

Færdigheder: Beskrive og redegøre reflekteret og nuanceret, 

diskutere, argumentere og kommunikere reflekteret, udføre 

kritisk informationssøgning, metodisk analysere, vurdere, og 

perspektivere 

Kompetencer: Forstå, forholde, analysere, skabe med fokus på 

kriterierne i kommunikationsmodellen, sprog, præsentation 

og evaluering 

 

Forløb 9 Job og karriere 
Skriftlig ansøgning af relevant ansøgning 

Skriftlig CV 

Viden og forståelse for genren 

Færdigheder: Beskrive og redegøre reflekteret, diskutere og 

argumentere kritisk, udføre kritisk informationssøgning, 

metodisk analysere, vurdere, og perspektivere 

Kompetencer: Forstå, forholde, analysere, skabe med fokus på 

kommunikationsmodellen, sprog, præsentation og evaluering 

Forløb 

10 

Cases/tværfaglig opgave 
Øver eksamen ud fra gamle cases  

Tværfaglig opgave i forhold til fagretning 

Viden og forståelse for genren 

Færdigheder: Beskrive og redegøre reflekteret, diskutere og 

argumentere kritisk, udføre kritisk informationssøgning, 

metodisk analysere, vurdere, og perspektivere 

Kompetencer: Forstå, forholde, analysere, skabe med fokus på 

kriterierne i kommunikationsmodellen, sprog, præsentation 

og evaluering 

 

 

 
EVALUERING: 

 

Hvornår Format Værdi 

Uge 6 Mundtlig fremlæggelse Formativ 

Uge 12 Skriftlig case Formativ 

Uge 20 Mundtlig eksamen 100% 
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Navn Bedømmelsesskema Dansk Niveau C 

 

Kompetencer Kernestof og Supplerende stof 

Kommunikation 

 

 

1. Eleven kan kommunikere reflekteret og nuanceret i komplekse almene og erhvervsfaglige 
situationer med brug af relevante tale-, lytte- og samtalestrategier i forhold til formål og 
situation 

2. Eleven kan diskutere, argumentere og kommunikere hensigtsmæssigt i samarbejde og 
samvær med andre og reflektere over samspillet mellem formål og forskellige former for 
kommunikation 

3. Eleven kan vælge og anvende it og multimodale medier hensigtsmæssigt, reflekteret og 
kritisk til kommunikation, informationssøgning og formidling 

4. Eleven kan skelne mellem, reflektere over, vurdere og indgå i kritisk dialog om 
virksomheders interne og eksterne kommunikation 

5. Eleven kan forklare og reflektere over sproglige normer i diverse kontekster indefor 
erhverv, uddannelse, samfund og danskfaget 

Læsning 

 

1. Eleven kan læse, forstå og diskutere teksters betydning i almene og erhvervsmæssige 
sammenhænge og anvende relevante læsestrategier i forhold til læseformål, teksttype og 
kontekst 

2. Eleven kan gennemføre målrettet og kritisk informationssøgning med relevans for erhverv, 
uddannelse, samfund og dagligdag 

3. Eleven kan ud fra læseformål, kontekst og kendskab til teksttyper forberede og 
gennemføre læsning af relevans for erhverv, uddannelse og samfund og efterfølgende 
indgå i kritisk dialog om denne læsning 

Fortolkning 

 

1. Eleven kan forholde sig til kultur, sprog, historie, erhverv og uddannelse gennem analyse og 
diskussion af tekster 

2. Eleven kan vælge og analysere diverse tekster, som er relateret til erhverv, uddannelse, 
samfund og dagligdag og anvende relevante analysemodeller 

3. Eleven kan tolke og/eller uddrage relevant betydning af tekster, relateret til erhverv, 
historie, uddannelse, samfund og dagligdag, på grundlag af analyse og diskutere og 
vurdere tolkningen. 

4. Eleven kan metodisk reflektere over og vurdere tekster relateret til erhverv, uddannelse, 
samfund og dagligdag på grundlag af analyse og indgå i kritisk dialog om sin vurdering 

5. Eleven kan perspektivere tekster relateret til erhverv, historie, uddannelse, samfund og 
dagligdag på grundlag af analyse 

Fremstilling 

 

1. Eleven kan anvende relevante skrivestrategier og udtrykke sig forståeligt, varieret og 
nuanceret i skrift, tale, lyd og billede i en form, der passer til genre og situation 

2. Eleven kan planlægge, forberede og fremstille formelt korrekte, varierede og nuancerede 
skriftlige og mundtlige tekster ved brug af teksttyper, der er relevante i forhold til emner 
og kontekster inden for erhverv, uddannelse, samfund og dagligdag 

3. Eleven kan sammenligne og gå i kritisk dialog med folk fra uddannelse og erhverv om egne 
og andres skriftlige produkter, herunder om skriveformål, målgruppe, genre og sproglig 
stil og grammatisk forståelse 

4. Eleven kan vælge, anvende og begrunde hensigtsmæssige repræsentationsformer med 
relevans for erhverv, uddannelse og samfund 
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Karakter og kommentar  

 
 

BEDØMMELSESKRITERIER: 

 
 

Bedømmelseskriterier ift. kompetencemål i bedømmelsesskema 

 12 
Den 
fremragend
e 
præstation 

10 
Den 
fortrinlige 
præstation 

7 
Den 
gode 
præsta
tion 

4 
Den 
jævne 
præstat
ion 

02 
Den 
tilstræk
kelige  

00 
Den 
utilstræk
kelige  

-03 
Den 
ringe 
præstati
on 

Kommunik
ation 
 
 

Eleven er sikker 
og nuanceret i 
kommunikation.  
Eleven kan 
reflektere,  
diskutere og 
argumentere.  

Eleven er 
nuanceret i 
kommunikation.  
Eleven kan 
reflektere,  
diskutere og 
argumentere.  

Eleven er 
nuanceret 
i 
kommunik
ation. 
Eleven kan 
reflektere,  
diskutere.  

Eleven kan 
kommunike
re 
reflekteret 
og anvende 
relevante 
tale-, lytte- 
og samtale- 
strategier. 

Eleven 
kommunike
re og 
reflektere 
begrænset. 

Eleven er 
utilstrækkeli
g i  
kommunikati
on og  
refleksion.  

Eleven 
kommunik
erer 
uforståelig
t. 

Læsning 
 

Eleven læser 
sikkert, og har 
stor forståelse 
for teksters 
betydning 

Eleven læser 
sikkert, og har 
god forståelse 
for teksters 
betydning 

Eleven 
læser med 
nogen 
sikkerhed, 
og har 
forståelse 
for 
teksters 
betydning 

Eleven kan 
læse, forstå 
og 
diskutere 
teksters 
betydning 

Eleven kan 
delvist 
læse, forstå 
og 
diskutere 
teksters 
betydning 

Eleven 
forstår ikke 
teksten. 

Eleven kan 
ikke læse 
og forstå 
teksten. 

Fortolknin
g 
 

Eleven udviser 
høj grad af 
analytisk 
forståelse, samt 
diskussion af 
tekster. 
Eleven kan tolke 
relevant 
betydning af 
tekster, og 
arbejde 
metodisk. samt 
perspektivere  

Eleven udviser 
analytisk 
forståelse, samt 
diskussion af 
tekster. 
Eleven kan tolke 
relevant 
betydning af 
tekster, og 
arbejde 
metodisk. samt 
delvist 
perspektivere  

Eleven 
udviser 
nogen 
analytisk 
forståelse, 
samt 
diskussion 
af tekster. 
Eleven kan 
tolke 
relevant 
betydning 
af tekster, 
og arbejde 
metodisk.  

Eleven kan 
analysere 
diverse 
tekster, og 
anvende 
relevante 
analysemo
deller. 
 

Eleven kan 
delvist 
anvende 
relevante 
analysemod
eller. 
 

Eleven kan 
ikke anvende 
analysemode
ller. 

Eleven ved 
ikke hvad 
analysemo
deller er. 

Fremstillin
g 
 

Eleven udviser 
sikkerhed i 
skrivestrategier 
og udtrykker sig 
varieret, samt 
anvender og 

Eleven anvender 
korrekte  
skrivestrategier 
og udtrykker sig 
varieret, samt 
anvender og 

Eleven 
anvender 
skrivestrat
egier og 
udtrykker 

Eleven 
anvender 
skrivestrate
gier og 
udtrykker 

Eleven 
anvender 
skrivestrate
gier  

Eleven 
anvender 
ingen 
skrivestrateg
ier. 

Eleven 
skriver 
uforståeli
gt. 
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begrunder 
hensigtsmæssig
e 
repræsentations
former. 

begrunder 
hensigtsmæssig
e 
repræsentations
former. 

sig 
varieret. 

sig delvist 
varieret. 
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Fagplan  

Engelsk D niveau 
 

  

UDDANNELSE: GF2 EUD merkantil 

 

LÆRER: Michael Nevin 

 

FORMÅL:  

Engelskfaget handler om at tilegne sig engelsk og forbedre sprogbrug og sprogforståelsen.  

Engelsk styrker den hensigtsmæssige kommunikation og giver adgang til viden om erhvervsforhold, 

samfundsforhold og kultur på tværs af sproglige grænser og barrierer og til at handle på denne 

viden. Det bygger videre på grundlæggende engelskfærdigheder og fokuserer på enkelte områder, 

der både styrker almene engelsk færdigheder men også styrker færdighederne indenfor mere 

specifikke fagområder centreret omkring detail, handel og forretningsforhold.   

Fagets omdrejningspunkt starter omkring de kulturelle og erhvervs kommunikative kompetencer: at 

tale, at samtale, at lytte, at læse og at skrive. 

Gennem berøringsflader og tværfagligt samspil med erhvervsuddannelsens øvrige fag bidrager 

faget til uddannelserne med et bredere nationalt og internationalt perspektiv og med konkrete 

erhvervsrettede og almene fremmedsproglige kompetencer, der medvirker til at styrke og 

understøtte mobilitet og kompetenceudvikling. 

Fremmedsprog i erhvervsuddannelserne hviler på to ben – det erhvervsfaglige og det almene. 

1.2. Formål 

Formålet med undervisningen i engelsk på D - niveau er at udvikle elevens engelsksproglige viden, 

færdigheder og kompetencer, herunder fremme kommunikative, kulturelle og internationale 

kompetencer. 

C-niveauet giver eleven en videre udbygning af elevens engelsk kompetencer og styrker 

sikkerheden i brugen af sproget. Faget emner er almene kulturelle, videns baserede og 

erhvervsfaglige og med det klare sigte at styrke elevens sproglige færdigheder på et overordnet 

niveau. 

Gennem arbejde med faget kan eleven opnå viden om fremmedsproglige kulturer i forhold til 

erhverv og samfund samt i almene og personlige sammenhænge.  
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Eleven kan dermed styrke sine forudsætninger for mobilitet, beskæftigelse og kompetenceudvikling 

og forudsætninger for at kunne kommunikere og varetage arbejdsopgaver, hvori fremmedsprog 

indgår. 

 

MINISERIETS FAGLIGE MÅL 

 

Niveau D 

 

Eleven skal kunne forstå indholdet af talt fremmedsprog om alsidige emner, af skrevne 

fremmedsproglige tekster om alsidige emner. At kunne udtrykke sig mundtligt med præcision i et 

sammenhængende sprog med alsidigt ordforråd inden for varierede emner og redegøre mundtligt 

for indholdet af de væsentlige informationer i forskellige teksttyper, redegøre for, forklare og 

uddybe et forberedt stofområde, 

 

Eleven skal kunne deltage aktivt i samtaler og diskutere alsidige emner, udtrykke sig skriftligt med 

præcision og i et sammenhængende sprog tilpasset alsidige emner og kontekster, anvende, 

bearbejde og kommentere viden og informationer skriftligt inden for alsidige emner, tekster og 

situationer. 

Endvidere skal eleven kunne anvende multimodale medier, dvs. ord, billeder, film, animation og lyd 

til at kommunikere mundtligt med sikkerhed. 

 

Eleven skal kunne vælge og anvende lytte- og læsestrategier hensigtsmæssigt i forhold til teksttype, 

situation og formål, vælge hensigtsmæssige kommunikationsstrategier, herunder bruge 

omskrivninger, overbegreber og synonymer, vælge skrivestrategier efter skriveformål, herunder 

anvende viden om skriveprocessens faser. 

 

Eleven skal kunne anvende engelskfagets hjælpemidler hensigtsmæssigt til oversættelse, stavning, 

ordforråd, grammatik, stavekontrol, ordbogsopslag, kildesøgning og tekstproduktion og 

anvende informationer og kilder selvstændigt og kritisk. 

 

Eleven skal opnå, anvende og redegøre for viden om adfærd, normer og værdier hos brugere af 

engelskfaget i erhverv, samfund og i personlige og almene sammenhænge, drage sammenligninger 

og redegøre for forskelle mellem egen kultur og andres kultur og anvende viden om erhverv, kultur 

og samfund i kontakten med mennesker, der bruger fremmedsproget som modersmål eller som 

internationalt kommunikationsmiddel. 

 

 

PÅKRÆVET LÆSEMATERIALE: 

Alle påkrævede materialer bliver udleveret i forbindelse med modulerne. Der bruges ikke nogen 

grundbog.  
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DIDAKTISKE METODER: 

Vi benytter os af forskellige slags undervisningsformer såsom, klasse diskussioner, debatter, 

casestudies, foredrag, gæstelærere og gruppe arbejde.  

 

De didaktiske metoder varierer så meget som muligt. Der er individuelle opgaver, gruppeopgaver, 

fælleopgaver, klassediskussioner, projektarbejde, præsentationer og  

net baserede opgaver, hvor eleverne bruger deres computere både til at løse opgaver og til at få 

dem rettet.  

 

 

FAGETS INDHOLD: 

 

Uge/forløb Emne Læseskema Læringsmål  

Forløb 1 2016/17: 

GF2 EUDB17 

eng.  

Periode: 16-01-2017 — 02-02-

2017  

Forløb: Introduction 

Levels and aims 

Br Eng versus Am Eng 

Present yourself 

How to be an Englishman 

Grammar assessment - 

grammar test 

Plan a trip to Dublin 

Teenager McDonald 

Country Profile own 

choice 

 

 

Feedback på skriftlig 

opgave 

o  

Udleveret 
materiale 
Links på 
læringsplatform 

De ministerielle mål for D-
niveauet beskrives. 
Eleverne undersøger 
kulturelle forskelle mellem 
engelsk sproget kultur og 
dansk kultur. 
Eleverne får kendskab til 
engelske normer og værdier. 
Eleverne får forbedret deres 
engelsk grammatik. 
Eleverne får kendskab og 
viden om engelsk kultur 
Eleverne får viden om 
samfundsforhold i 
engelsksprogede lande. 
Eleverne introduceres og 
arbejder med: Eleven skal 
kunne lave bruge 
hensigtsmæssigt redskaber til 
oversættelse, stavning, 
ordforråd, stavekontrol og 
ordbogsopslag 
Der arbejdes med net baseret 
grammatik. 

Forløb 2 2016/17: 

GF2 EUDB17 

eng.  

Periode: 03-02-2017 — 31-03-

2017  

Udleveret 
materiale 
Links på 
læringsplatform 

Eleverne får viden om 
reklamer, deres virkemidler og 
hvordan man kan lave en 
reklame til det engelske 
marked. 
Eleverne får viden om 
brevskrivning indenfor 
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Forløb Advertisement - AIDA 

Grammar 

Press release 

Business Letter 

Buying Behavior 

Employer or employee 

Company Profile 

 

 

 

 

 

 

Feedback på skriftlig 

opgave 
 

forretnings og detail 
branchen. Eleverne får viden 
om hvordan det engelsk 
arbejdsmarked fungerer. 
Eleverne får viden om 
engelske firmaer og laver en 
company profile om et 
engelsk firma. 
Eleverne får viden om engelsk. 
erhvervsliv og 
forretningsområder indenfor 
handel og detail. Der arbejdes 
med forskellige teksttyper. 
Der arbejdes med net baseret 
grammatik. 

Forløb 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hold: 2016/17: GF2 EUDB17 

eng.  

Periode: 03-04-2017 — 28-04-

2017  

 

 

 

Forløb Jobs - occupation 

CV and application 

Writing letters - 

lynkursus 

Mascot - slogan- logo 

Grammar 

 

Feedback på skriftlig 

opgave 

Udleveret 
materiale 
Links på 
læringsplatform 

Eleverne får viden og 
kendskab til jobsøgning i 
England. 
Eleverne skriver 
jobansøgninger og CV på 
engelsk. 
Eleverne får viden om mascot 
og slogans i engelsksprogede 
lande og om branding. 
De arbejder med at lave 
mascot/logo og brande deres 
egne virksomheder 
Der arbejdes med net baseret 
grammatik. 
 
 
 
 

Forløb 4 Hold: 2016/17: GF2 EUDB17 

eng.  

Periode: 01-05-2017 — 15-05-

2017  

  

Forløb: Individual assignment 

PowerPoint to individual 

assignment 

Udleveret 
materiale 
Links på 
læringsplatform 

Eleverne arbejder med 

engelsk sproget forretningsliv. 

 

De skal samle, læse, erhverve 

sig viden og informationer 

gennem læse, lytte og 

samtalestrategier. 
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Feedback på skriftlig 

opgave 

Feedback på mundtlig 

præsentation 

  
 

De skal bearbejde, 

kommentere stof og lave en 

skriftlig præsentation. 

Det er tilladt at bruge 

powerpoint, film, lydklip, 

tegninger, billeder mm. Iforb. 

med deres præsentation. 

 

Forløb 5 Hold: 2016/17: GF2 EUDB17 eng.  

Periode: 17-05-2017 — 16-06-2017  

Estimat: Ikke angivet 

Forløb: Introduction to "Dansk 

supermarked" 

Cases "Dansk Supermarked" 

Food Waste 

 

Feedback på skriftlig opgave 

Feedback på præsentation 
 

Udleveret 
materiale 
Links på 
læringsplatform 

Eleverne arbejder med 

kildesøgning, tekstproduktion 

og 

anvende informationer og 

kilder selvstændigt og kritisk. 

 

Eleverne bruger 

læsestrategier 

hensigtsmæssigt i forhold til 

teksttype, situation og formål 

og  vælge hensigtsmæssige 

kommunikationsstrategier,  

 

Eleverne arbejder med 

omskrivninger af 

informationer, overordnede 

emner, synonymer og skal 

vælge skrivestrategier efter 

skriveformål, herunder 

anvende viden om 

skriveprocessens faser og 

brug af forskellige 

multimodale virkemidler. 

 

 

 

 

 

EVALUERING: 

 

Der bruges net baserede grammatik opgaver, hvor eleverne får direkte tilbagemeldinger, som de  

bruger til at forbedre deres viden inden for grammatik. 

Nogle grammatikopgaver laves med tilbagemelding til læreren og der får eleven feedback og 

mundtligt beskrevet hvilke fokuspunkter eleven fremover skal arbejde med. 
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Der tilstræbes at eleverne afleverer 1 mindre opgave per undervisningsuge. Til hver opgave får 

eleven skriftlig feedback med fokuspunkter på hvad de fremover kan forbedre. 

I de uger hvor opgaverne er større, specielt i forløb 5, får eleverne direkte feedback på opgave og 

deres præsentation. 

Det tilstræbes generelt at eleverne så ofte det er tidsmæssigt muligt får mundtligt feedback på 

deres opgaver. 

 

 
 
 

Hvornår Format Værdi 

Alle uger  

med skriftlig aflevering 

Skriftlig feedback Summativ 

Alle uger med 

grammatikøvelser 

Direkte net baseret feedback på fejl 

Mundtlig feedback på fokuspunkter 

Formativ og 

Summativ 

Uger med større 

opgaver 

Skriftlig feedback 

Mundtlig feedback 

Summativ 

Uge 26 Mundtlig Eksamen 100% 

 

 

 

BEDØMMELSESKRITERIER: 

 

 

Karakter & 

Betegnelse 

Forløbs områder – D niveau 

Forløb  1 Forløb  2 Forløb 3 Forløb 4 Forløb 5 

12 

Den 

fremragend

e 

præstation 

Eleven 

arbejder 

koncentrer

et og 

undersøge

nde med 

Engelsk 

kultur, 

normer, 

værdier, 

grammatik 

og har et 

alsidigt 

samt 

varieret 

Eleven arbejder 

koncentreret og 

undersøgende med 

engelske detail og 
forretningsmarked, 
brevskrivning samt 
arbejdsmarkedsfor
hold i England. 
Eleven laver en 
fejlfri 
companyprofile. 
Eleven viser 
initiativ for at opnå 
viden om engelsk. 
Erhvervsliv, 
forretningsområde 

Eleven 

arbejder 

koncentreret 

og 

undersøgend

e med job-

ansøgninger, 

CV, mascot, 

slogans, 

branding og 

logo til 

virksomhede

r. 

Eleven 
deltager 
fuldt i 

Eleven 

arbejder 

koncentreret 

og 

undersøgende 

med emnet 

forretningsliv 

og 

Samler, læser, 

erhverver sig 

viden og 

informationer 

gennem læse, 

lytte og 

Eleven 

arbejder 

koncentreret 

og 

undersøgend

e med 

informationer 

selvstændigt 

og kritisk. 

Eleven bruger 

velvalgte 

læse-

strategier i 

forhold til 

tekst og 
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ordforråd 

både ved 

frem-

læggelser 

og i det 

skriftlige 

arbejde 

med få 

eller ingen 

fejl. 

og forskellige 
teksttyper. 
Eleven har et 
alsidigt samt 
varieret ordforråd 
både ved 
fremlæggelser og i 
det skriftlige 
arbejde med få 
eller ingen fejl. 
. 

opgaver med 
net baseret 
grammatik. 
Eleven har et 
alsidigt samt 
varieret 
ordforråd 
både ved 
fremlæggels
er og i det 
skriftlige 
arbejde med 
få eller ingen 
fejl 
 
 
 

samtalestrateg

ier. 

Eleven 

bearbejder og 

kommenter 

stof meget 

tilfredsstillend

e. 

Eleven har et 
alsidigt samt 
varieret 
ordforråd 
både ved 
fremlæggelser 
og i det 
skriftlige 
arbejde med 
få eller ingen 
fejl 
 
 

 

formål og 

vælger 

kommunikati

ons-strategier 

meget 

tilfredsstillend

e. 

 

Eleven 

arbejder med 

relevante 

omskrivninger 

af 

informationer

, overordnede 

emner og 

vælger 

skrivestrategi

er efter 

formål, 

herunder 

anvende 

viden om 

skrive-

processens 

faser og brug 

af forskellige 

multimodale 

virkemidler. 

Eleven har et 
alsidigt samt 
varieret 
ordforråd 
både ved 
fremlæggelse
r og i det 
skriftlige 
arbejde med 
få eller ingen 
fejl 
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10 

Den 

fortrinlige 

præstation 

Eleven 

arbejder 

koncentrer

et og 

undersøge

nde med 

Engelsk 

kultur, 

normer, 

værdier, 

grammatik 

og har et 

alsidigt  

ordforråd 

både ved 

frem-

læggelser 

og i det 

skriftlige 

arbejde 

med 

enkelte fejl 

i skrift og 

tale. 

Eleven arbejder 

koncentreret og 

undersøgende med 

engelske detail og 
forretningsmarked, 
brevskrivning samt 
arbejdsmarkedsfor
hold. 
Eleven laver en 
companyprofile. 
Eleven viser 
initiativ for at opnå 
viden om engelsk. 
Erhvervsliv, 
forretningsområde 
og forskellige 
teksttyper. 
Eleven har et 
alsidigt ordforråd 
både ved frem-
læggelser og i det 
skriftlige arbejde 
med få eller ingen 
fejl. 
. 

Eleven 

arbejder 

koncentreret 

og under-

søgende 

med 

jobansøgnin

ger, CV, 

mascot, 

slogans, 

brand-ing og 

logo til 

virksomhede

r. 

Eleven 
deltager  i 
grammatik 
opgaver. 
Eleven har et 
alsidigt samt 
varieret 
ordforråd 
både ved 
fremlæggels
er og i det 
skriftlige 
arbejde med 
få eller ingen 
fejl 
 
 

Eleven 

arbejder 

koncentreret 

og 

undersøgende 

med emnet 

forretningsliv 

og 

samler, læser, 

erhverver sig 

viden og 

informationer 

gennem læse, 

lytte og 

samtalestrateg

ier. 

Eleven 

bearbejder og 

kommenter 

stof  

tilfredsstillend

e. 

Eleven har et 
alsidigt 
ordforråd 
både ved 
fremlæggelser 
og i det 
skriftlige 
arbejde med 
få eller ingen 
fejl 
 

Eleven 

arbejder 

koncentreret 

og 

undersøgend

e med 

informationer

, kilder selv-

stændigt og 

kritisk. 

Eleven bruger 

læsestrategier 

, hensigts-

mæssigt i 

forhold til 

teksttype, 

situation og 

formål og 

vælger 

relevante 

kommunikati

ons-strategier 

meget 

tilfredsstillend

e. 

Eleven kan 

omskrive 

informationer

, finde 

overordnede 

emner og 

vælge gode 

skrivestrategi

er efter 

skriveformål, 

herunder 

anvende 

viden om 

skriveprocess

en og brug af 

forskellige 
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multimodale 

virkemidler. 

Eleven har et 
alsidigt 
ordforråd 
både ved 
fremlæggelse
r og i det 
skriftlige 
arbejde med 
få eller ingen 
fejl 
 

7 

Den gode 

præstation 

Eleven 

arbejder 

koncentrer

et  med 

Engelsk 

kultur, 

normer, 

værdier, 

grammatik 

og har et 

godt 

ordforråd 

både ved 

frem-

læggelser 

og i det 

skriftligt 

arbejde 

med  få fejl 

i skrift og 

tale. 

Eleven arbejder 

koncentreret med 

engelske detail og 
forretningsmarked, 
brevskrivning samt 
arbejdsmarkedsfor
hold i England. 
Eleven laver en 
companyprofile. 
Eleven viser 
interessse for at 
opnå viden om 
engelsk. 
Erhvervsliv, 
forretningsområde 
og forskellige 
teksttyper. 
Eleven har et godt 
ordforråd både ved 
fremlæggelser og i 
det skriftlige 
arbejde med få fejl 
i skrift og tale. 
. 

Eleven 

arbejder 

koncentreret 

med job-

ansøgninger, 

CV, mascot, 

slogans, 

brand-ing og 

logo til 

virksomhede

r. 

Eleven 
deltager  i 
grammatik 
opgaver. 
Eleven har et 
godt 
ordforråd 
både ved 
fremlæggels
er og i det 
skriftlige 
arbejde med 
få fejl i skrift 
og tale. 
 
 

Eleven 

arbejder 

koncentreret 

med emnet 

forretningsliv 

og 

samler, læser, 

erhverver sig 

viden og 

informationer 

gennem læse, 

lytte og 

samtalestrateg

ier. 

Eleven 

bearbejder og 

kommenter 

stof  

tilfredsstillend

e. 

Eleven har et 
alsidigt 
ordforråd 
både ved 
fremlæggelser 
og i det 
skriftlige 
arbejde med 
få eller fejl. 
 

Eleven 

arbejder 

koncentreret  

med 

informationer

, kilder selv-

stændigt og 

kritisk. 

Eleven bruger 

læsestrategier 

i forhold til 

teksttype og 

formål og 

vælger 

passende 

kommunikati

ons-strategier 

meget 

tilfredsstillend

e. 

Eleven kan 

omskrive 

informationer

, finde 

overordnede 

emner efter 

skriveformål, 

herunder 

brug af 

forskellige 
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multimodale 

virkemidler. 

Eleven har et 
alsidigt 
ordforråd 
både ved 
fremlæggelse
r og i det 
skriftlige 
arbejde med 
få eller ingen 
fejl. 
 

4 

Den jævne 

præstation 

Eleven 

arbejder 

koncentrer

et med 

Engelsk 

kultur, 

normer, 

værdier, 

grammatik 

og har et 

tilstrækkeli

gt 

ordforråd 

både ved 

frem-

læggelser 

og i det 

skriftlige 

arbejde 

med nogen 

fejl skrift og 

tale. 

Eleven arbejder 

med 

engelske detail og 
forretningsmarked, 
brevskrivning samt 
arbejdsmarkedsfor
hold i England. 
Eleven laver en 
tilstrækkelig  
companyprofile. 
Eleven viser 
interesse for at 
opnå viden om 
engelsk. 
Erhvervsliv, 
forretningsområde 
og forskellige 
teksttyper. 
Eleven har et godt 
ordforråd både ved 
fremlæggelser og i 
det skriftlige 
arbejde med nogen 
fejl i skrift og tale. 
. 

Eleven 

arbejder  

med job-

ansøgninger, 

CV, mascot, 

slogans, 

brand-ing og 

logo til 

virksomhede

r. 

Eleven 
deltager  i 
grammatik 
opgaver. 
Eleven har et 
godt 
ordforråd 
både ved 
fremlæggels
er og i det 
skriftlige 
arbejde med 
nogen fejl i 
skrift og tale. 
 
 

Eleven 

arbejder med 

emnet 

forretningsliv 

og 

samler, læser, 

erhverver sig 

viden og 

informationer 

gennem læse, 

lytte og 

samtalestrateg

ier. 

Eleven 

bearbejder og 

kommenter 

stof. 

Eleven har et 

godt ordforråd 

både ved 

fremlæggelser 

og i det 

skriftlige 

arbejde med 

nogen fejl I 

skrift og tale. 

 

02 

Den 

tilstrækkeli

Eleven 

arbejder  

med 

Eleven arbejder 

med 

engelske detail og 
forretningsmarked, 

Eleven 

arbejder 

med job-

ansøgninger, 

Eleven 

arbejder med 

emnet 
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ge 

præstation 

Engelsk 

kultur, 

normer, 

værdier, 

grammatik 

og har et 

ordforråd 

både ved 

frem-

læggelser 

og skriftligt 

arbejde 

med en del 

fejl og 

usikkerhed 

i skrift og 

tale. 

brevskrivning samt 
arbejdsmarkedsfor
hold i England. 
Eleven laver en 
usikker 
companyprofile. 
Eleven viser lidt 
interesse for at 
opnå viden om 
engelsk. 
Erhvervsliv, 
forretningsområde 
og forskellige 
teksttyper. 
Eleven har et 
usikkert ordforråd 
både ved 
fremlæggelser og i 
det skriftlige 
arbejde med en del 
fejl og usikkerhed i 
skrift og tale. 
 

CV, mascot, 

slogans, 

brand-ing og 

logo til 

virksomhede

r. 

Eleven 
deltager 
delvist  i 
grammatik 
opgaver. 
Eleven har et 
usikkert 
ordforråd 
både ved 
frem-
læggelser og 
i det 
skriftlige 
arbejde med 
en del fejl og 
usikkerhed i 
skrift og tale. 
 
 

forretningsliv 

og 

samler, læser, 

erhverver sig 

delvist viden 

og 

informationer 

gennem læse, 

lytte og 

samtalestrateg

ier. 

Eleven har et 

usikkert 

ordforråd 

både ved 

fremlæggelser 

og i det 

skriftlige 

arbejde med 

en del fejl og 

usikkerhed i 

skrift og tale. 

00 

Den 

utilstrækkel

ige 

præstation 

Eleven 

arbejder  

Lidt med 

Engelsk 

kultur, 

normer, 

værdier, 

grammatik 

Eleven har 

et 

begrænset 

ordforråd 

og 

fremlægger 

ikke, 

afleverer få 

opgaver 

med  

Eleven arbejder lidt 

med 

engelske detail og 
forretningsmarked, 
brevskrivning samt 
arbejdsmarkedsfor
hold i England. 
Eleven laver ikke en 
companyprofile. 
Eleven viser ikke 
interesse for at 
opnå viden om 
engelsk. 
Erhvervsliv, 
forretningsområde 
og forskellige 
teksttyper. 
Eleven har et 
begrænset 
ordforråd både ved 

Eleven 

arbejder lidt 

med job-

ansøgninger, 

CV, mascot, 

slogans, 

brand-ing og 

logo til 

virksomhede

r. 

Eleven 
deltager  i 
grammatik 
opgaver. 
Eleven har et 
begrænset 
ordforråd 
både ved 
fremlæggels

Eleven 

arbejder lidt 

med emnet 

forretningsliv 

og 

samler, læser, 

erhverver sig 

kun lidt viden 

og 

informationer 

gennem læse, 

lytte og 

samtalestrateg

ier. 

Eleven har et 

begrænset 

ordforråd 

både ved 
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mange fejl 

og med fejl 

og stor 

usikkerhed  

i skrift og 

tale. 

fremlæggelser og  i 
det skriftlige 
arbejde med fejl og 
stor usikkerhed i 
skrift og tale. 
 

er og i det 
skriftlige 
arbejde med 
fejl og stor 
usikkerhed  i 
skrift og tale. 
 
 

fremlæggelser 

og i det 

skriftlige 

arbejde med 

fejl og stor 

usikkerhed i 

skrift og tale. 

-03 

Den ringe 

præstation 

Eleven 

arbejder  

Ikke med 

Engelsk 

kultur, 

normer, 

værdier, 

grammatik 

og har et 

ikke et 

ordforråd. 

Eleven 

afleverer 

ingen 

opgaver og 

fremlægger 

ikke. 

Eleven 
viser/har 
ikke noget 
ordforråd. 
 

Eleven arbejder 

ikke med 

engelske detail og 
forretningsmarked, 
brevskrivning samt 
arbejdsmarkedsfor
hold i England. 
Eleven afleverer 
ingen opgaver og 
fremlægger ikke. 
Eleven viser/har 
ikke noget 
ordforråd. 
 

Eleven 

arbejder ikke 

med job-

ansøgninger, 

CV, mascot, 

slogans, 

brand-ing og 

logo til 

virksomhede

r. 

Eleven 
deltager  
ikke i  
grammatik 
opgaver. 
Eleven 
afleverer 
ingen 
opgaver og 
fremlægger 
ikke. 
Eleven 
viser/har 
ikke noget 
ordforråd. 
 
 

Eleven 

arbejder ikke 

med emnet 

forretningsliv. 

 

Eleven 
afleverer 
ingen opgaver 
og fremlægger 
ikke. 
Eleven 
viser/har ikke 
noget 
ordforråd. 
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Fagplan  

Engelsk C niveau 
 

  

UDDANNELSE: GF2 EUD merkantil 

 

LÆRER: Michael Nevin 

 

FORMÅL:  

Engelskfaget handler om at tilegne sig engelsk og forbedre sprogbrug og sprogforståelsen.  

Engelsk styrker den hensigtsmæssige kommunikation og giver adgang til viden om erhvervsforhold, 

samfundsforhold og kultur på tværs af sproglige grænser og barrierer og til at handle på denne 

viden. Det bygger videre på grundlæggende engelskfærdigheder og fokuserer på enkelte områder, 

der både styrker almene engelsk færdigheder men også styrker færdighederne indenfor mere 

specifikke fagområder centreret omkring detail, handel og forretningsforhold.   

Fagets omdrejningspunkt starter omkring de kulturelle og erhvervs kommunikative kompetencer: at 

tale, at samtale, at lytte, at læse og at skrive. 

Gennem berøringsflader og tværfagligt samspil med erhvervsuddannelsens øvrige fag bidrager 

faget til uddannelserne med et bredere nationalt og internationalt perspektiv og med konkrete 

erhvervsrettede og almene fremmedsproglige kompetencer, der medvirker til at styrke og 

understøtte mobilitet og kompetenceudvikling. 

Fremmedsprog i erhvervsuddannelserne hviler på to ben – det erhvervsfaglige og det almene. 

1.2. Formål 

Formålet med undervisningen i engelsk er at udvikle elevens engelsksproglige viden, færdigheder 

og kompetencer, herunder fremme kommunikative, kulturelle og internationale kompetencer. 

D-niveauet giver eleven en videre udbygning af elevens engelsk kompetencer og styrker 

sikkerheden i brugen af sproget. Faget emner er almene kulturelle, videns baserede og 

erhvervsfaglige og med det klare sigte at styrke elevens sproglige færdigheder på et overordnet 

niveau. 

Gennem arbejde med faget kan eleven opnå viden om fremmedsproglige kulturer i forhold til 

erhverv og samfund samt i almene og personlige sammenhænge.  
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Eleven kan dermed styrke sine forudsætninger for mobilitet, beskæftigelse og kompetenceudvikling 

og forudsætninger for at kunne kommunikere og varetage arbejdsopgaver, hvori fremmedsprog 

indgår. 

 

 

MINISERIETS FAGLIGE MÅL 

 

Niveau C 

 

Eleven skal kunne forstå indholdet af talt fremmedsprog om varierede og alsidige emner, af skrevne 

fremmedsproglige tekster om alsidige og varierede emner, udtrykke sig mundtligt med præcision i 

et sammenhængende sprog med alsidigt og varieret ordforråd inden for varierede emner, genrer 

og situationer, redegøre mundtligt for og forklare indholdet af alsidige og varierede tekster og 

teksttyper, redegøre for, forklare, uddybe og kommentere et forberedt stofområde, tage initiativ til 

og deltage aktivt i samtaler og diskutere varierede og komplekse emner i et sprog afpasset til 

situation og samtalemønster, udtrykke sig skriftligt med høj grad af præcision og i et 

sammenhængende sprog afpasset alsidige og komplekse emner og kontekster, anvende, bearbejde 

og kommentere og analysere viden og informationer skriftligt inden for alsidige og varierede 

emner, tekster og situationer og anvende multimodale medier, dvs. ord, billeder, film, animation og 

lyd, til at kommunikere med sikkerhed og variation mundtligt og skriftligt. 

 

Eleven skal kunne vælge og anvende lytte- og læsestrategier hensigtsmæssigt i forhold til teksttype, 

situation og formål, vælge hensigtsmæssige kommunikationsstrategier, herunder bruge 

omskrivninger, overbegreber og synonymer, vælge skrivestrategier efter skriveformål, herunder 

anvende viden om skriveprocessens faser, anvende fagets hjælpemidler hensigtsmæssigt til 

oversættelse, stavning, ordforråd, grammatik, stavekontrol, ordbogsopslag, kildesøgning og 

tekstproduktion og anvende informationer og kilder selvstændigt og kritisk. 

 

Eleven skal kunne anvende et præcist og varieret ordforråd inden for varierede relevante emner, 

udtale fremmedsproget klart, tydeligt, flydende og præcist med et alsidigt ordforråd inden for 

varierede og komplekse emner og kontekster, tale og skrive fremmedsproget så grammatiske regler 

med betydning for hensigtsmæssig og effektiv kommunikation følges med sans for korrekt og 

varieret sprogbrug og anvende og forklare væsentlige regler for opbygning af tekster med sans for 

struktur og sammenhæng inden for relevante genrer, tekster og medier i erhverv, uddannelse og 

samfund samt personlige og almene forhold. 

 

Eleven skal opnå, anvende og redegøre for og reflektere over viden om adfærd, normer og værdier 

hos brugere af fremmedsproget i erhverv, samfund samt i personlige og almene sammenhænge, 

drage sammenligninger mellem egen kultur og andres kultur samt redegøre for og forklare disse 

forskelle og anvende viden om erhverv, kultur og samfund i kontakten med mennesker, der bruger 

fremmedsproget som modersmål eller som internationalt kommunikationsmiddel 
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PÅKRÆVET LÆSEMATERIALE: 

Alle påkrævede materialer bliver udleveret i forbindelse med modulerne. Der bruges ikke nogen 

grundbog.  

 

 

DIDAKTISKE METODER: 

Vi benytter os af forskellige slags undervisningsformer såsom, klasse diskussioner, debatter, 

casestudies, foredrag, gæstelærere og gruppe arbejde.  

 

De didaktiske metoder varierer så meget som muligt. Der er individuelle opgaver, gruppeopgaver, 

fælleopgaver, klassediskussioner, projektarbejde, præsentationer og  

net baserede opgaver, hvor eleverne bruger deres computere både til at løse opgaver og til at få 

dem rettet.  

 

 

FAGETS INDHOLD: 

 

Uge/forløb Emne Læseskema Læringsmål  

Forløb 1 2016/17: GF2 

EUDB17 eng.  

Periode: 16-01-2017 — 02-

02-2017  

Forløb Introduction 

Levels and aims 

Br Eng versus Am 

Eng 

Present yourself 

How to be an 

Englishman 

Grammar 

assessment - 

grammar test 

Plan a trip to Dublin 

Teenager McDonald 

Country Profile own 

choice 

 

 

Feedback på skriftlig 

opgave 

Udleveret 
materiale 
Links på 
læringsplatform 

De ministerielle mål for C-
niveauet beskrives og forklares. 
Eleverne undersøger kulturelle 
forskelle mellem engelsk sproget 
kultur og dansk kultur. 
Eleverne får kendskab til 
engelske normer og værdier. 
Eleverne får forbedret deres 
engelsk grammatik. 
Eleverne får kendskab og viden 
om engelsk kultur 
Eleverne får viden om 
samfundsforhold i 
engelsksprogede lande. 
Eleverne introduceres og 
arbejder med: Eleven skal kunne 
lave bruge hensigtsmæssigt 
redskaber til oversættelse, 
stavning, ordforråd, stavekontrol 
og ordbogsopslag 
Der arbejdes med net baseret 
grammatik. 
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o  

Forløb 2 Hold:2016/17: 

GF2EUDB17 

eng.  

 

Periode: 03-02-2017 — 31-

03-2017  

Forløb Advertisement - 

AIDA 

Grammar 

Press release 

Business Letter 

Buying Behavior 

Employer or 

employee 

Company Profile 

 

 

 

 

 

 

Feedback på skriftlig 

opgave 
 

Udleveret 
materiale 
Links på 
læringsplatform 

Eleverne får viden om reklamer, 
deres virkemidler og hvordan 
man kan lave en reklame til det 
engelske marked. 
Eleverne får viden om 
brevskrivning indenfor 
forretnings og detail branchen. 
Eleverne får viden om hvordan 
det engelsk arbejdsmarked 
fungerer. 
Eleverne får viden om engelske 
firmaer og laver en company 
profile om et engelsk firma. 
Eleverne får viden om engelsk. 
erhvervsliv og 
forretningsområder indenfor 
handel og detail. Der arbejdes 
med forskellige teksttyper. 
Der arbejdes med net baseret 
grammatik. 

Forløb 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Hold: 2016/17: GF2 EUDB17 

eng.  

Periode: 03-04-2017 — 28-04-

2017  

 

 

 

Forløb: Jobs - occupation 

CV and application 

Writing letters - lynkursus 

Mascot - slogan- logo 

Grammar 

 

Feedback på skriftlig 

opgave 

Udleveret 
materiale 
Links på 
læringsplatform 

Eleverne får viden og kendskab 
til jobsøgning i England. 
Eleverne skriver jobansøgninger 
og CV på engelsk. 
Eleverne får viden om mascot og 
slogans i engelsksprogede lande 
og om branding. 
De arbejder med at lave 
mascot/logo og brande deres 
egne virksomheder 
Der arbejdes med net baseret 
grammatik. 
Eleverne får samlet deres 
opgaver i  portfolio. 
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Forløb 4 Hold: 2016/17: GF2 EUDB17 

eng.  

Periode: 01-05-2017 — 15-05-2017  

  

Forløb: Individual assignment 

PowerPoint to individual 

assignment 

 

 

Feedback på skriftlig 

opgave 

Feedback på mundtlig 

præsentation 

  
 

Udleveret 
materiale 
Links på 
læringsplatform 

Eleverne arbejder med engelsk 

sproget forretningsliv. 

 

De skal samle, læse, erhverve sig 

viden og informationer gennem 

læse, lytte og samtalestrategier. 

De skal bearbejde, kommentere 

stof og lave en skriftlig 

præsentation. 

Det er tilladt at bruge 

powerpoint, film, lydklip, 

tegninger, billeder mm. Iforb. 

med deres præsentation. 

 

Forløb 5 Hold: 2016/17: GF2 EUDB17 

eng.  

Periode: 17-05-2017 — 16-06-2017  

Estimat: Ikke angivet 

Forløb: Introduction to "Dansk 

supermarked" 

Cases "Dansk 

Supermarked" 

Food Waste 

 

Feedback på skriftlig 

opgave 

Feedback på præsentation 
 

Udleveret 
materiale 
Links på 
læringsplatform 

Eleverne arbejder med 

kildesøgning, tekstproduktion og 

anvende informationer og kilder 

selvstændigt og kritisk. 

 

Eleverne bruger læsestrategier 

hensigtsmæssigt i forhold til 

teksttype, situation og formål og  

vælge hensigtsmæssige 

kommunikationsstrategier,  

 

Eleverne arbejder med 

omskrivninger af informationer, 

overordnede emner, synonymer 

og skal vælge skrivestrategier 

efter skriveformål, herunder 

anvende viden om 

skriveprocessens faser og brug af 

forskellige multimodale 

virkemidler. 
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EVALUERING: 

 

Der bruges net baserede grammatik opgaver, hvor eleverne får direkte tilbagemeldinger, som de  

bruger til at forbedre deres viden inden for grammatik. 

Nogle grammatikopgaver laves med tilbagemelding til læreren og der får eleven feedback og 

mundtligt beskrevet hvilke fokuspunkter eleven fremover skal arbejde med. 

Der tilstræbes at eleverne afleverer 1 mindre opgave per undervisningsuge. Til hver opgave får 

eleven skriftlig feedback med fokuspunkter på hvad de fremover kan forbedre. 

I de uger hvor opgaverne er større, specielt i forløb 5, får eleverne direkte feedback på opgave og 

deres præsentation. 

Det tilstræbes generelt at eleverne så ofte det er tidsmæssigt muligt får mundtligt feedback på 

deres opgaver. 

 

 
 
 

Hvornår Format Værdi 

Alle uger  

med skriftlig aflevering 

Skriftlig feedback Summativ 

Alle uger med 

grammatikøvelser 

Direkte net baseret feedback på fejl 

Mundtlig feedback på fokuspunkter 

Formativ og 

Summativ 

Uger med større 

opgaver 

Skriftlig feedback 

Mundtlig feedback 

Summativ 

Uge 26 Mundtlig Eksamen 100% 

 

 

 

 

 

BEDØMMELSESKRITERIER: 

 

 

Karakter & 

Betegnelse 

Forløbs områder – C niveau 

Forløb  1 Forløb  2 Forløb 3 Forløb 4 Forløb 5 

12 

Den 

fremragend

e 

præstation 

Eleven 

arbejder 

koncentrere

t og 

undersøgen

de med 

Eleven arbejder 

koncentreret og 

undersøgende med 

engelske detail og 
forretningsmarked, 
brevskrivning samt 

Eleven 

arbejder 

koncentreret 

og 

undersøgen

de med job-

ansøgninger, 

Eleven 

arbejder 

koncentreret 

og 

undersøgende 

med emnet 

Eleven 

arbejder 

koncentreret 

og 

undersøgend

e med 
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Engelsk 

kultur, 

normer, 

værdier, 

Eleven 

arbejder 

selvstændig

t og 

kommer 

selv med 

forslag til 

perspektive

r på emnet 

og løsninger 

til opgaver. 

Eleven kan 

sin 

grammatik 

og har et 

alsidigt, 

præcist 

samt 

varieret 

ordforråd 

indenfor 

emnerne 

handel og 

detail både 

ved 

fremlæggel

ser og i det 

skriftlige 

arbejde 

med få eller 

ingen fejl. 

arbejdsmarkedsfor
hold i England. 
Eleven laver en 
fejlfri 
companyprofile. 
Eleven viser 
initiativ og 
engagement  for at 
opnå viden om 
engelsk. 
Erhvervsliv, 
forretningsområde 
og forskellige 
teksttyper. 
Eleven arbejder 

selvstændigt og 

kommer selv med 

forslag til 

perspektiver på 

emnet og løsninger 

til opgaver. 

 

Eleven kan sin 
grammatik og har  
et alsidigt, præcist 
samt varieret 
ordforråd indenfor 
emnerne handel og 
detail både ved 
fremlæggelser og i 
det skriftlige 
arbejde med få 
eller ingen fejl. 
. 

CV, mascot, 

slogans, 

branding og 

logo til 

virksomhede

r. 

Eleven 

arbejder 

selvstændigt 

og kommer 

selv med 

forslag til 

perspektiver 

på emnet og 

løsninger til 

opgaver. 

 

Eleven 
deltager 
fuldt i 
opgaver med 
net baseret 
grammatik. 
Eleven kan 
sin 
grammatik  
har et 
alsidigt samt 
varieret 
ordforråd 
indenfor 
emnerne 
handel og 
detail både 
ved 
fremlæggels
er og i det 
skriftlige 
arbejde med 
få eller ingen 
fejl 
 
 
 

forretningsliv 

og 

Samler, læser, 

erhverver sig 

viden og 

informationer 

gennem læse, 

lytte og 

samtalestrate

gier. 

Eleven 

bearbejder og 

kommenter 

stof meget 

tilfredsstillend

e. 

Eleven 

arbejder 

selvstændigt 

og kommer 

selv med 

forslag til 

perspektiver 

på emnet og 

løsninger til 

opgaver. 

 

Eleven kan sin 
grammatik  
har et alsidigt 
samt varieret 
ordforråd 
indenfor 
emnerne 
handel og 
detail både 
ved 
fremlæggelser 
og i det 
skriftlige 
arbejde med 

informationer 

selvstændigt 

og kritisk. 

Eleven bruger 

velvalgte 

læse-

strategier i 

forhold til 

tekst og 

formål og 

vælger 

kommunikati

ons-strategier 

meget 

tilfredsstillend

e. 

Eleven 

arbejder 

selvstændigt 

og kommer 

selv med 

forslag til 

perspektiver 

på emnet og 

løsninger til 

opgaver. 

 

Eleven 

arbejder med 

relevante 

omskrivninger 

af 

informationer

, overordnede 

emner og 

vælger 

skrivestrategi

er efter 

formål, 

herunder 

anvende 

viden om 
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få eller ingen 
fejl 
 
 

 

skrive-

processens 

faser og brug 

af forskellige 

multimodale 

virkemidler. 

Eleven kan sin 
grammatik  
har et alsidigt 
samt varieret 
ordforråd 
indenfor 
emnerne 
handel og 
detail både 
ved 
fremlæggelse
r og i det 
skriftlige 
arbejde med 
få eller ingen 
fejl 
 
 

 

 

10 

Den 

fortrinlige 

præstation 

Eleven 

arbejder  

selvstændig

t 

,koncentrer

et og 

undersøgen

de med 

Engelsk 

kultur, 

normer, 

værdier, 

Eleven er s 

stand til at 

se 

kulturforske

lle. Eleven 

Eleven arbejder  

selvstændigt 

,koncentreret og 

undersøgende med 

engelske detail og 
forretningsmarked, 
brevskrivning samt 
arbejdsmarkedsfor
hold. 
Eleven laver en 
grundig 
companyprofile. 
Eleven viser 
initiativ for at opnå 
viden om engelsk. 
Erhvervsliv, 
forretningsområde 

Eleven 

arbejder 

selvstændigt

,  

koncentreret 

og under-

søgende 

med 

jobansøgnin

ger, CV, 

mascot, 

slogans, 

brand-ing og 

logo til 

virksomhede

r. Eleven 

burger 

Eleven 

arbejder  

selvstændigt,  

koncentreret 

og 

undersøgende 

med emnet 

forretningsliv 

og 

samler, læser, 

erhverver sig 

viden og 

informationer 

gennem læse, 

lytte og 

samtalestrate

gier. 

Eleven 

arbejder 

selvstændigt, 

koncentreret 

og 

undersøgend

e med 

informationer

, kilder selv-

stændigt og 

kritisk. 

Eleven bruger 

læsestrategie

r , hensigts-

mæssigt i 

forhold til 

teksttype, 
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kan sin 

grammatik  

og har et 

alsidigt 

ordforråd 

både ved 

frem-

læggelser 

og i det 

skriftlige 

arbejde 

med 

enkelte fejl i 

skrift og 

tale. 

og forskellige 
teksttyper. 
Eleven er istand til 
at opnå den 
fornødne viden. 
Eleven kan sin 
grammatik  har et 
alsidigt ordforråd 
både ved 
fremlæggelser og i 
det skriftlige 
arbejde med få 
eller ingen fejl. 
. 

bevidst 

branding 

teorier I sine 

opgaver. 

Eleven 
deltager 
aktivt  i 
grammatik 
opgaver. 
Eleven kan 
sin 
grammatik  
har et 
alsidigt samt 
varieret 
ordforråd 
både ved 
fremlæggels
er og i det 
skriftlige 
arbejde med 
få eller ingen 
fejl 
 
 

Eleven 

bearbejder og 

kommenter 

opnået viden 

meget  

tilfredsstillend

e. 

Eleven kan sin 
grammatik  
har et alsidigt 
ordforråd 
både ved 
fremlæggelser 
og i det 
skriftlige 
arbejde med 
få eller ingen 
fejl 
 

situation og 

formål og 

vælger 

relevante 

kommunikati

ons-strategier 

meget 

tilfredsstillend

e. 

Eleven kan 

omskrive 

informationer

, finde 

overordnede 

emner og 

vælge gode 

skrivestrategi

er efter 

skriveformål, 

herunder 

anvende 

viden om 

skriveprocess

en og brug af 

forskellige 

multimodale 

virkemidler. 

Eleven kan sin 
grammatik  
har et alsidigt 
ordforråd 
både ved 
fremlæggelse
r og i det 
skriftlige 
arbejde med 
få eller ingen 
fejl 
 

7 

Den gode 

præstation 

Eleven 

arbejder 

koncentrere

t  med 

Eleven arbejder 

koncentreret med 

engelske detail og 
forretningsmarked, 

Eleven 

arbejder 

koncentreret 

med job-

Eleven 

arbejder 

koncentreret 

med emnet 

Eleven 

arbejder 

koncentreret  

med 
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Engelsk 

kultur, 

normer, 

værdier, 

Eleven har 

en basal 

forståelse 

for 

kulturelle 

forskelle. 

grammatik 

og har et 

udvidet 

ordforråd 

både ved 

fremlæggel

ser og i det 

skriftligt 

arbejde 

med  få fejl i 

skrift og 

tale. 

brevskrivning samt 
arbejdsmarkedsfor
hold i England. 
Eleven opnår et  
kendskab til 
arbejdsmarkedsfor
hold.  
Eleven laver en 
tilfredsstillende 
companyprofile. 
Eleven viser 
interesse for at 
opnå viden om 
engelsk. 
Erhvervsliv, 
forretningsområde
r og forskellige 
teksttyper. 
 
Eleven har et 
udvidet ordforråd 
både ved 
fremlæggelser og i 
det skriftlige 
arbejde med få fejl 
i skrift og tale. 
. 

ansøgninger, 

CV, mascot, 

slogans, 

brand-ing og 

logo til 

virksomhede

r. 

Eleven har 

en 

tilfredsstillen

de forståelse 

for branding. 

Eleven 
deltager  i 
grammatik 
opgaver. 
Eleven har et 
udvidet 
ordforråd 
både ved 
fremlæggels
er og i det 
skriftlige 
arbejde med 
få fejl i skrift 
og tale. 
 
 

forretningsliv 

og 

samler, læser, 

erhverver sig 

viden og 

informationer 

gennem læse, 

lytte og 

samtalestrate

gier. 

Eleven er 

fortrolig med 

emnet og 

bearbejder og 

kommenter 

stof  

tilfredsstillend

e. 

Eleven har et 
udvidet 
ordforråd 
både ved 
fremlæggelser 
og i det 
skriftlige 
arbejde med 
få eller fejl. 
 

informationer

, kilder selv-

stændigt og 

kritisk. 

Eleven bruger 

læsestrategie

r i forhold til 

teksttype og 

formål og 

vælger 

passende 

kommunikati

ons-strategier 

meget 

tilfredsstillend

e. 

Eleven kan 

omskrive 

informationer

, finde 

overordnede 

emner efter 

skriveformål, 

herunder 

brug af 

forskellige 

multimodale 

virkemidler. 

Eleven har et 
udvidet 
ordforråd 
både ved 
fremlæggelse
r og i det 
skriftlige 
arbejde med 
få eller ingen 
fejl. 
 

4 

Den jævne 

præstation 

Eleven 

arbejder 

koncentrere

t med 

Eleven arbejder 

med 

engelske detail og 
forretningsmarked, 

Eleven 

arbejder  

med job-

ansøgninger, 

Eleven 

arbejder med 

emnet 

Eleven 

arbejder med 

informationer

, kilder selv-
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Engelsk 

kultur, 

normer, 

værdier og 

kender 

kulturforske

lle. 

grammatik 

og har et 

tilstrækkelig

t ordforråd 

både ved 

fremlæggel

ser og i det 

skriftlige 

arbejde 

med nogen 

fejl skrift og 

tale. 

brevskrivning samt 
arbejdsmarkedsfor
hold i England. 
Eleven laver en 
tilstrækkelig  og 
sikker 
companyprofile. 
Eleven viser 
interesse for at 
opnå viden om 
engelsk. 
Erhvervsliv, 
forretningsområde 
og forskellige 
teksttyper. 
Eleven har et godt 
ordforråd både ved 
fremlæggelser og i 
det skriftlige 
arbejde med nogen 
fejl i skrift og tale. 
. 

CV, mascot, 

slogans, 

brand-ing og 

logo til 

virksomhede

r. 

Eleven 
deltager  i 
grammatik 
opgaver. 
Eleven har et 
godt 
ordforråd 
både ved 
fremlæggels
er og i det 
skriftlige 
arbejde med 
nogen fejl i 
skrift og tale. 
 
 

forretningsliv 

og 

samler, læser, 

erhverver sig 

viden og 

informationer 

gennem læse, 

lytte og 

samtalestrate

gier. 

Eleven 

bearbejder og 

kommenter 

stof. 

Eleven har et 

godt ordforråd 

både ved 

fremlæggelser 

og i det 

skriftlige 

arbejde med 

nogen fejl I 

skrift og tale. 

stændigt og 

kritisk. 

Eleven læser 

teksttyper og 

vælger 

passende 

kommunikati

ons-

strategier. 

Eleven kan 

omskrive 

informationer 

efter 

skriveformål 

og vælge 

multimodale 

virkemidler. 

Eleven har et 
godt 
ordforråd 
både ved 
fremlæggelse
r og i det 
skriftlige 
arbejde med 
nogen fejl. 
 

02 

Den 

tilstrækkeli

ge 

præstation 

Eleven 

arbejder  

med 

Engelsk 

kultur, 

normer, 

værdier,   

Eleven får 

et indblik i 

engelsk 

kultur. 

grammatik 

og har et 

ordforråd 

både ved 

frem-

Eleven arbejder 

med 

engelske detail og 
forretningsmarked, 
brevskrivning samt 
arbejdsmarkedsfor
hold i England. 
Eleven laver en 
usikker 
companyprofile. 
Eleven viser lidt 
interesse for at 
opnå viden om 
engelsk. 
Erhvervsliv, 
forretningsområde, 
forskellige 

Eleven 

arbejder 

med 

nogenlunde 

med job-

ansøgninger, 

CV, mascot, 

slogans, 

brand-ing og 

logo til 

virksomhede

r. 

Eleven 
deltager 
delvist  i 

Eleven 

arbejder med 

emnet 

forretningsliv 

og 

samler, læser, 

erhverver sig 

noget viden og 

informationer 

gennem læse, 

lytte og 

samtalestrate

gier. 

Eleven har et 

usikkert 

ordforråd 

Eleven 

arbejder med 

informationer 

og kilder 

selvstændigt. 

Eleven kan 

delvist læse 

tekster og 

vælger en 

kommunikati

ons-strategi. 

Eleven kan 

delvist 

omskrive 

informationer 

og delvist 
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læggelser 

og skriftligt 

arbejde 

med en del 

fejl og 

usikkerhed i 

skrift og 

tale. 

teksttyper og 
opnår et kendskab 
til emnerne. 
Eleven har et 
usikkert ordforråd 
både ved 
fremlæggelser og i 
det skriftlige 
arbejde med en del 
fejl og usikkerhed i 
skrift og tale. 
 

grammatik 
opgaver. 
Eleven har et 
usikkert 
ordforråd 
både ved 
frem-
læggelser og 
i det 
skriftlige 
arbejde med 
en del fejl og 
usikkerhed i 
skrift og tale. 
 
 

både ved 

fremlæggelser 

og i det 

skriftlige 

arbejde med 

en del fejl og 

usikkerhed i 

skrift og tale. 

vælge 

multimodale 

virkemidler. 

Eleven har et 
usikkert 
ordforråd 
både ved 
fremlæggelse
r og i det 
skriftlige 
arbejde med 
en del fej og 
usikkerhed i 
skrift og tale. 
 

00 

Den 

utilstrækkel

ige 

præstation 

Eleven 

arbejder  

Lidt med 

Engelsk 

kultur, 

normer, 

værdier og 

opnår lidt 

viden 

omkring 

det.  

Eleven har 

et 

begrænset 

ordforråd 

og 

fremlægger 

ikke, 

afleverer få 

opgaver 

med  

mange fejl 

og med fejl 

og stor 

usikkerhed  

i skrift og 

tale. 

Eleven arbejder lidt 

med 

engelske detail og 
forretningsmarked, 
brevskrivning samt 
arbejdsmarkedsfor
hold i England. 
Eleven laver ikke 
en companyprofile. 
Eleven arbejder 
usikkert med  at 
opnå viden om 
engelsk. 
Erhvervsliv, 
forretningsområde 
og forskellige 
teksttyper. 
Eleven har et 
begrænset 
ordforråd både ved 
fremlæggelser og  i 
det skriftlige 
arbejde med fejl og 
stor usikkerhed i 
skrift og tale. 
 

Eleven 

arbejder 

begrænset 

med job-

ansøgninger, 

CV, mascot, 

slogans, 

brand-ing og 

logo til 

virksomhede

r. 

Eleven 
deltager  i 
grammatik 
opgaver. 
Eleven har et 
begrænset 
ordforråd 
både ved 
fremlæggels
er og i det 
skriftlige 
arbejde med 
fejl og stor 
usikkerhed  i 
skrift og tale. 
 
 

Eleven 

arbejder 

begrænset 

med emnet 

forretningsliv 

og 

samler, læser, 

erhverver sig 

kun lidt viden 

og 

informationer 

gennem læse, 

lytte og 

samtalestrate

gier. 

Eleven har et 

begrænset 

ordforråd 

både ved 

fremlæggelser 

og i det 

skriftlige 

arbejde med 

fejl og stor 

usikkerhed i 

skrift og tale. 

Eleven 

arbejder 

begrænset 

med 

informationer

. 

Eleven læser 

få tekster. 

Eleven kan 

delvist 

omskrive 

informationer

. 

Eleven har et 

begrænset 

ordforråd 

både ved 

fremlæggelse

r og i det 

skriftlige 

arbejde med 

fejl og stor 

usikkerhed i 

skrift og tale. 
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-03 

Den ringe 

præstation 

Eleven 

arbejder  

meget lidt 

med 

Engelsk 

kultur, 

normer, 

værdier, 

grammatik 

og har et 

ikke et 

ordforråd. 

Eleven 

afleverer 

ingen 

opgaver og 

fremlægger 

ikke. 

Eleven 
viser/har et 
ordforråd. 
 

Eleven arbejder 

ikke meget lidt 

med 

engelske detail og 
forretningsmarked, 
brevskrivning samt 
arbejdsmarkedsfor
hold i England. 
Eleven afleverer 
ingen opgaver og 
fremlægger ikke. 
Eleven viser/har et 
ordforråd. 
 

Eleven 

arbejder 

meget lidt 

med job-

ansøgninger, 

CV, mascot, 

slogans, 

brand-ing og 

logo til 

virksomhede

r. 

Eleven 
deltager  
ikke i  
grammatik 
opgaver. 
Eleven 
afleverer 
ingen 
opgaver og 
fremlægger 
ikke. 
Eleven 
viser/har et 
ordforråd. 
 
 

Eleven 

arbejder 

meget lidt 

med emnet 

forretningsliv. 

 

Eleven 
afleverer 
ingen opgaver 
og fremlægger 
ikke. 
Eleven 
viser/har et 
ordforråd. 
 

Eleven 

arbejder 

meget lidt 

med 

informationer

. 

 

Eleven 
afleverer 
ingen opgaver 
og 
fremlægger 
ikke. 
Eleven 
viser/har et 
ordforråd. 
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Fagplan 

Informationsteknologi C 
 

  

UDDANNELSE: GF2, EUS 

 

LÆRER: Poul Siig Nielsen/David Lundgreen 

 

Formål 

Faget har et erhvervsfagligt og et almendannende formål samt et studieforberedende aspekt. Faget har til 
formål at sætte eleverne i stand til at betjene og anvende informationsteknologiske løsninger. Desuden har 
faget til formål at give eleverne forståelse for det samspil, der er mellem teknologi og arbejdsliv og den 
indflydelse, det har på individ og samfund, både nationalt og internationalt. 

Faget skal give eleverne mulighed for at tilegne sig praktiske it-kompetencer, der kan bruges som borger og 
som aktiv på det danske arbejdsmarked. Eleverne skal aktivt kunne forholde sig til anvendelsen af 
informationsteknologi i forskellige sammenhænge og situationer. 

Ministeriets faglige mål 

Undervisningens mål er, at eleven kan: 

 
1. Udføre effektiv anvendelse af informationsteknologi i brancherelevante opgaver, 
2. Undersøge og diskutere virksomhedens behov for og bearbejdning af data, 
3. Anvende en database til behandling af data og udtrække information fra denne, 
4. Anvende data på tværs af programmer, 
5. Redegøre for, hvordan informationsteknologi kan anvendes til tids- og ressourcestyring, 
6. Anvende modeller til analyse og vurdering af behov for informationsteknologiske løsninger, 
7. Udarbejde forslag til fornyelse af afgrænsede dele af virksomhedens informationsteknologi, 
8. Redegøre for, hvordan udvikling og forandring i informationsteknologien påvirker individet, 

virksomheden og samfundet og 
9. reflektere over en brancherelevant informationsteknologisk problemstilling, samt formidle 

løsningsforslag til denne skriftligt og mundtligt. 

 

Kernestof 

 
1. Brancherelevante it-systemer 

a. Anvendelse af forskellige brancherelevante systemer og relevante funktioner i systemerne 
på en effektiv måde 

b. Datahåndtering 
2. Indsamling, bearbejdning og analyse af data til planlægning og opfølgning, herunder tidsanvendelse 

og ressourceudnyttelse 
3. Database 
4. Opbygge og anvende database og vise hvordan udtræk kan anvendes 
5. Dokumentformater 

a. Anvendelse af forskellige dokumentformater 
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b. Import og eksport af data- og dokumentformater mellem programmer 
c. Problemstillinger ved anvendelse af forskellige dokumentformater 

6. Informationsteknologiske forandringsprocesser 
a. Modeller og teorier til beskrivelse af informationsteknologiske forandringsprocesser 
b. Informationsteknologiske forandringers påvirkning af medarbejderes og virksomheders 

måde at udføre arbejdet på 
Implementering af informationsteknologi i virksomhed og samfund 

 

Supplerende stof. 

Det supplerende stof skal udvælges således, at det medvirker til opnåelse af de faglige mål, således at de 

faglige mål ses i en sammenhæng, understøtter anvendelsen af it i tværfaglige sammenhænge og viser de 

aktuelle udviklingstendenser, inden for faget. 

1. Stof der medvirker til opnåelse af de faglige mål således, at de faglige mål ses i en sammenhæng 
2. Anvendelse af it i tværfaglige sammenhænge 
3. Aktuelle udviklingstendenser inden for faget 

 

Dokumentation 

Niveau C. 
 
Eleven udarbejder løbende dokumentation for sit arbejde med informationsteknologien. Dokumentationen 
skal understøtte elevens motivation i faget, ved at eleven kan se en progression i opbygning af 
kvalifikationer. 
Der skal særskilt udarbejdes dokumentation på det niveau eleven afslutter med eksamen. Denne 
dokumentation indgår i den mundtlige afsluttende prøve. Emnerne skal på forhånd godkendes af læreren. 
Besvarelserne skal dokumentere elevens samlede læringsresultat. De valgte emner skal have en sådan 
bredde, at der kan eksamineres bredt i faget. 
 

Evaluering 

Løbende evaluering 

På baggrund af: 

1. Løsning af opgaver. 

2. Skriftlig dokumentation/portfolio. 

3. Samtaler mellem lærer og elev. 

4. Mundtlig fremlæggelse. 

 

Afsluttende prøve 

Den afsluttende prøve er mundtlig og tager sit udgangspunkt i elevens udarbejdede med udleveret 
caseopgave. Eleven fremlægger opgaven og inddrager relevant it- og erhvervsfagligt udstyr i den afsluttende 
mundlige prøve. Eksaminationen af den enkelte elev varer ca. 30 minutter, inklusive votering. 
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Påkrævet læsemateriale: 

”Informationsteknologi C til EUX” af Martin Damhus m. fl.  

Systime 

Suppleret med: 

”Programmering af databaser og asp af Poul Siig Nielsen 

Officeprogrammer  Trojka. 

 

 

Bedømmelseskriterier  

Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, og karakteren for prøven gives på baggrund af en 

helhedsvurdering af elevens præstation til eksamen. Emnerne vægtes lige. Der skelnes mellem om eleven 

har kendskab til emnet eller om eleven i højere grad forstår at anvende teorierne i praksis.  

Det vægtes også om eleven forstår sammenhæng mellem teorierne. Det har betydning om eleven kan 

reflektere og perspektivere til praksis.  

Der skal være klar sammenhæng mellem læringsmålene (jf. kompetencemål) og bedømmelseskriterier.  

Derfor bør sprogbrugen være præcis (jf. verber nedenfor). Der skelnes overordnet mellem Viden, 

Færdigheder og Kompetencer.  

 

Undervisningsplan for informationsteknologi niveau C 

 

Kompetencemål Hvordan er målene nået? Læringsaktiviteter 

1) kan demonstrere effektiv 
betjening af it-værktøjer og -
udstyr  
 

Daglig anvendelse af IT-værktøjer i 
alle fag med specifikke 
problemstillinger i IT-
undervisningen 

Praktisk anvendelse i opgaver, 
cases, projekter mm. 
Anvendelse af IT i alle fag samt i 
dagligdagen. 

2) kan forholde sig til 
virksomhedens behov for 
dataopsamling, lagring, 
bearbejdning og formidling af 
data  
 

Ved grundig indføring og 
undervisning i 
databaseprogrammet Access med 
indlagte øvelser. 
Diskussioner og refleksion i klassen 

Opgaver 
Elevfremlæggelser 
Informationssøgning 
Virksomhedsforlagt undervisning 

3) selvstændigt kan udforske 
programmernes anvendelighed 
og begrænsninger samt 
integration med andre 
programmer  

Forskellige øvelser og udfordringer 
udi nye og ukendte funktioner og 
programmer. 
Eksperimentere med nye 
programmer efterhånden som 
behov opstår. 

Opgaver 
Gruppearbejde 
Projekter 

4) kan medvirke aktivt i 
virksomhedens 
informationsteknologiske 
forandringsprocesser set i 
relation til afgrænsede 
problemstillinger  

Ved indlæring af kapitlerne vedr. 
niveau C i lærebogen 
Informationsteknologi, (Iversen og 
Lyndgaard) 

Opgaver 
Elevfremlæggelser 
Kollektive klasseopgaver 
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5) kan medvirke aktivt ved 
analyse og vurdering af 
virksomhedens behov for 
informationsteknologi  

Kapitlerne vedr. niveau C i 
lærebogen Informationsteknologi, 
(Iversen og Lyndgaard) 
Kapitlerne om Hardware, Software 
og Netværk i lærebogen 
Informationsteknologi, (Iversen og 
Lyndgaard) 

Opgaver 
Elevfremlæggelser 
Gruppearbejde 

6) kan fremsætte løsningsforslag 
til opdatering af afgrænsede 
dele af virksomhedens 
informationsteknologi  
 

Ved indlæring af kapitlerne vedr. 
niveau C i lærebogen 
Informationsteknologi, (Iversen og 
Lyndgaard) 
Inddrage viden fra ovennævnte 
punkt. 

Opgaver 
Cases 
Elevfremlæggelser 
Gruppearbejde 

7) selvstændigt kan 
dokumentere og formidle 
informationsteknologiske 
problemstillinger.  
 

Praktisk anvendelse af kapitlerne 
vedr. niveau C i lærebogen 
Informationsteknologi, (Iversen og 
Lyndgaard) 
Refleksioner i klassen 
Anvende viden fra ovennævnte 
punkter og erhvervede 
kompetencer fra hele HG-forløbet! 

Cases 
Elevfremlæggelser 
Projekter 

 

Bedømmelsesplan 
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 12 
Den 
fremrag
ende 
præstati
on 

10 
Den 
fortrinlig
e 
præstati
on 

7 
Den 
gode 
præstati
on 

4 
Den 
jævne 
præstatio
n 

02 
Den 
tilstrækkel
ige  

00 
Den 
utilstrækk
elige  

-03 
Den 
ringe 
præstati
on 

Dataan
alyse 

Eleven 
arbejder 
sikkert,  
undersø
gende 
og 
systemat
isk med 
problem
stillinger
.  

Eleven 
arbejder 
undersø
gende 
og 
systemat
isk med 
problem
stillinger
.  

Eleven 
arbejder 
undersø
gende og 
delvist 
systemat
isk med 
problem
stillinger  

Eleven 
arbejder 
delvist 
undersøg
ende og 
delvist 
systemati
sk med 
problem
stillinger. 

Eleven er 
usikkerhe
d i 
undersøge
nde 
arbejde 
med 
problemst
illinger.  

Eleven 
viser 
meget 
usikkerhe
d i 
undersøge
nde 
arbejde 
med 
problemst
illinger.  

Eleven 
arbejder 
ikke 
undersø
gende 
med 
problem
stillinger
. 

Modell
ering 

Eleven 
arbejder 
sikkert 
og 
indsigtsf
uldt i 
arbejdet 
med de 
forelagt
e 
problem
stillinger
. 

Eleven 
arbejder 
sikkert i 
arbejdet 
med de 
forlagte 
problem
stillinger
.  

Eleven 
arbejder 
hensigts
mæssigt 
med de 
forelagte 
problem
stillinger 

Eleven 
arbejder 
delvist 
med de 
forlagte 
problems
tillinger  

Eleven 
arbejder 
usikkert 
med de 
forlagte 
problemst
illinger 

Eleven 
arbejder 
utilstrækk
eligt med 
de 
forlagte 
problemst
illinger 

Eleven 
arbejder 
ikke 
med de 
forelagt
e 
problem
stillinger 

Syntaks Eleven 
udviser 
initiativ,  
sikkerhe
d samt 
færdighe
der. 

Eleven 
udviser 
initiativ 
og 
nogen 
sikkerhe
d i sin 
viden og 
færdigh
eder. 

Eleven 
udviser 
initiativ 
og en del 
viden og 
færdighe
der i 
program
mering 

Eleven 
udviser 
kun lidt 
initiativ.  

Eleven 
udviser 
usikkert 
initiativ. 

Eleven 
udviser 
få/ingen 
initiativer. 
 

Eleven 
udviser 
ingen 
initiativ:  

Begreb
er 

Eleven 
fremlæg
ger og 
forklarer 
struktur

Eleven 
fremlæg
ger og 
forklarer 
med 

Eleven 
fremlæg
ger og 
forklarer 
sammen

Eleven 
fremlægg
er 
sammenh
ængende 

Eleven 
fremlægg
er 
usammen
hængende 

Eleven 
fremlægg
er 
usammen
hængende 

Eleven 
fremlæg
ger ikke 
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eret og 
anvende
r It 
fagsprog 
i samspil 
med 
hverdag
ssprog.  

sikker 
brug af 
faglige 
begrund
elser. 
 

hængen
e med 
brug af 
en del 
faglige 
begrund
elser.  

med 
nogle 
faglige 
begrunde
lser.  

med nogle 
få faglige 
begrundel
ser. dialog 
om 
problemst
illinger. 

med 
utilstrækk
elig 
anvendels
e af få 
faglige 
begrundel
ser.  

Hjælpe
midler 

Eleven 
viser 
sikkerhe
d i valg 
og 
anvende
lse af 
hjælpem
idler,  

Eleven 
viser 
med 
nogen 
sikkerhe
d i valg 
og 
anvende
lse af 
hjælpem
idler,  

Eleven 
viser 
brug af 
hjælpem
idler,  

Eleven 
viser brug 
af få 
hjælpemi
dler,  

Eleven er 
usikker i 
valg og 
anvendels
e 
hjælpemid
ler,  

Viser stor 
usikkerhe
d i  
anvendels
e af 
hjælpemi
dler 

Viser 
ingen 
brug af 
hjælpem
idler 
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Fagplan  

 

Afsætning C 
 

  

UDDANNELSE: Kontor, handel og forretningsservice 

 

LÆRER: Ole Hallenberg/Søren Brandshøj Larsen 

 

FORMÅL:  
Formålet med undervisningen er, at eleverne opnår grundlæggende forretningsforståelse, herunder viden og 

færdigheder i afsætning med vægt på salg, service, rådgivning, markedsanalyse og markedsføring, så 

eleverne kan varetage arbejdsopgaver inden for disse områder. Eleverne skal gennem arbejde med konkrete 

afsætningsmæssige problemstillinger styrke evnen til at afsætte produkter og tjenesteydelser samt forstå 

offentlige og private virksomhedernes strategiske grundlag for valg af konkrete afsætnings-, salgs- og 

servicekoncepter. 

MINISERIETS FAGLIGE MÅL 

Eleverne skal kunne: 

Niveau F  

 

1. Redegøre for betydningen af personlig fremtræden, kropssprog og mundtlig kommunikation i 
salg eller rådgivning, 

 

2. redegøre for forskelige faser i en salgs- eller rådgivningsproces og anvende dette i en autentisk 
situation, 

 

3. redegøre for og anvende principperne for salg eller rådgivning, herunder personligt salg eller 
rådgivning af kunder, borgere eller klienter, 

 

4. anvende markedsføringsmæssige metoder og fremstillingsformer og 

 

5. redegøre for relevante love og regler, der tager sigte på at beskytte kunder, klienter eller borgere 
i forbindelse med salg eller rådgivning. 

 

Supplerende stof 

 

1. Købeloven, bestemmelser om forbrugerkøb 
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2. Eksponering og butiksindretning 

 

  

Niveau E  

 

1. Kommunikere om markedsføringsmæssige forhold i mundtlig og skriftlig form, 

 

2. redegøre for virksomheders nær- og fjernmiljø, 

 

3. redegøre for udviklingen i salgs- og service i den private og offentlige sektor, 

 

4. redegøre for virksomheders idégrundlag, idé, mål og identificere til brancherelevante 
virksomheders politikker og koncepter til salg, rådgivning og markedsføring, 

 

5. redegøre for brancherelevante konkurrenceforhold, 

 

6. identificere muligheder og udfordringer ved elektronisk handel og 

 

7. redegøre for relevante love og regler i forbindelse med salg. 

  

Niveau D  

 

1. Identificere grundlæggende afsætningsforhold på brancherelevante markeder, 

 

2. redegøre for konkrete virksomheders omverdensforhold, udbud og efterspørgsel, 

 

3. redegøre for metoder til segmentering af markeder og valg af målgrupper, 

 

4. redegøre for afsætning af både fysiske produkter og serviceydelser i forhold til en valgt 
målgruppe og tilrettelægge en virksomheds parameterindsats mod denne målgruppe, 

 

5. forklare begreberne svind og tab og 

 

6. bearbejde og præsentere informationer om en virksomheds grundlæggende markedsforhold. 

  

Niveau C  

 

1. Identificere grundlæggende afsætningsforhold på forskellige markeder, 
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2. anvende simple afsætningsøkonomiske modeller i brancherelevante sammenhænge, 

 

3. anvende grundlæggende viden om konkrete virksomheders omverdensforhold, udbud og 
efterspørgsel til at begrunde afsætning og markedsføring i enkle, brancherelevante sammenhænge, 

 

4. forklare begrebet branding og 

 

5. bearbejde og præsentere informationer om en virksomheds grundlæggende markedsforhold. 

 

Supplerende stof 

1. Multikanalmarkedsføring 

 

2. Relationsmarkedsføring 

 

3. Digital markedsføring og branding i offentlige virksomheder 

 

4. Afsætning via elektroniske medier, herunder e-handel og sociale medier 

 

5. Kommunikation i branding eller markedsføringsmæssige sammenhænge til forskellige målgrupper 

 

 

 

FAGETS LÆRINGSMÅL OG DIDAKTISKE METODER: 

 

Undervisningsplan for Afsætning 

Niv. F  

 

Kompetencemål  Hvordan er målene 
opnået? 

Didaktiske metoder/ 
Læringsaktiviteter 

1) kan anvende 
markedsføringsmæssige 
problemstillinger i 
erhvervsmæssige 
sammenhænge samt i 

Arbejdet med: 
- Markedsføringsbegrebet 

Opgaver 
Virksomhedsbesøg 
Cases 
Temaprojekter 
Grundforløbsprojekter 
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sammenhæng med andre 
fag i uddannelsen 

2) kan kommunikere 
omkring 
markedsføringsmæssige 
sammenhænge i mundtlig 
form 

Arbejdet med:  
- Mundtlig kommunikation 
omkring virksomhedens 
markedsføringsmæssige 
sammenhænge 

Opgaver 
Cases 
Temaprojekter 
Grundforløbsprojekter 

3) kan anvende relevante 
informationsteknologiske 
værktøjer og hjælpemidler 

Arbejdet med: 
- Internet, Power Point, 
Publisher og Word til løsning af 
opgaver og fremlæggelser  

Opgaver 
Cases 
Elevfremlæggelser 
Temaprojekter 
Grundforløbsprojekter 

4) kan anvende 
markedsføringsmæssige 
metoder og 
fremstillingsformer 

Arbejdet med:  
- Markedsføringsbegrebet 
- "Den perfekte præsentation" 

Opgaver 
Cases 
Elevfremlæggelser 
Temaprojekter 
Grundforløbsprojekter 

5) kan redegøre for 
forbrugerforhold 

Arbejdet med: 
- Behov 
- Købemotiver 
- Gruppepåvirkninger 
- Rådighedsbeløb 
- Købe- og forbrugsvaner 
- Købstyper 
- Købsroller 
- Købsbeslutningsprocessen 

Opgaver 
Cases 
Elevfremlæggelser 
Temaprojekter 
Grundforløbsprojekter 

6) kan redegøre for 
personligt salg og 
kundebetjening 

Arbejdet med: 
- Personligt salg 
- Telefonsalg 
- Kundebetjening i 
detailsektoren 
- Kropssprog 
- Reklamationer 

Rollespil 
Opgaver 
Cases 
Elevfremlæggelser 
Grundforløbsprojekter 
 

7) opnår grundlæggende 
kendskab til 
bestemmelserne i 
købeloven, der tager sigte 
på at beskytte forbrugeren i 
forbrugerkøb 

Arbejdet med: 
- Købeloven 
- "Ret og pligt som forbruger"  

Opgaver 
Virksomhedsbesøg 
Elevfremlæggelser 
Grundforløbsprojekter 

 
 

 

Undervisningsplan for Afsætning 
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Niv. E  

 

Kompetencemål  Hvordan er målene 
opnået? 

Didaktiske metoder/ 
Læringsaktiviteter 

1) kommunikere omkring 
markedsføringsmæssige 
sammenhænge i mundtlig 
og skriftlig form 

Arbejdet med: 
- Mundtlig kommunikation 
skriftlige opgaver omkring 
virksomhedens 
markedsføringsmæssige 
sammenhænge 

Opgaver 
Cases 
Temaprojekter 
Grundforløbsprojekter 

2) redegøre for 
virksomhedens nær- og 
fjernmiljø 

Arbejdet med: 
- Omverdensmodellen 
- Tidsmæssige svingninger 

Opgaver 
Cases 
Elevfremlæggelser 
Temaprojekter 
Grundforløbsprojekter 

3) redegøre for udviklingen 
i salgs- og servicesektoren 

Arbejdet med: 
- Handelsvirksomheder og 
servicevirksomheder 
- Udviklingen i handels- og 
servicesektoren 

Opgaver 
Cases 
Temaprojekter 
Grundforløbsprojekter 

4) redegøre for 
virksomhedens 
idégrundlag, idé, mål og har 
kendskab til virksomhedens 
politikker 

Arbejdet med: 
- SWOT-analyse 
- Idé 
- Mål 
- Politikker 

Opgaver 
Cases 
Elevfremlæggelser 
Temaprojekter 
Grundforløbsprojekter 

5) redegøre for 
segmentering af markedet 
og valg af målgrupper 

Arbejdet med: 
- Segmenteringsprocessen 
- Minerva-modellen 
- Conzoom 
- Målgruppevalg 

Opgaver 
Cases 
Temaprojekter 
Grundforløbsprojekter 

6) redegøre for 
konkurrenceforhold 

Arbejdet med: 
- Snæver og bred konkurrence 
- Markedsformer 
- Konkurrentanalyse 
(Skydeskivemodellen) 
- Konkurrencemæssig position 
- Markedsopdeling 
(Markedsandel, effektivt, 
latent og potentielt marked) 

Opgaver 
Cases 
Elevfremlæggelser 
Temaprojekter 
Grundforløbsprojekter 

 

 

 

 

Undervisningsplan for Afsætning 
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Niv. D 

 

Kompetencemål  Hvordan er målene 
opnået? 

Didaktiske metoder/ 
Læringsaktiviteter 

1) kan redegøre for en 
markedsanalyse, hvor 
både primære og 
sekundære data anvendes 

Arbejdet med: 
- Markedsanalyse 
- Informationskilder 
- Udvælgelse af respondenter 
- Interviewmetoder 

Opgaver 
Cases 
Elevfremlæggelser 
 

2) kan redegøre for 
markedsføring af både 
fysiske produkter og 
serviceydelser i forhold til 
en valgt målgruppe og 
tilrettelægge 
virksomhedens 
parameterindsats mod 
denne målgruppe 

Arbejdet med: 
- Målgruppevalg 
- Handlingsparametre; De 4 
P’er (Kvalitet, emballage, 
sortiment, service, mærke, 
pris, distribution, 
beliggenhed, reklame, On-line 
markedsføring, PR, Sales 
promotion, personligt salg, 
butiksindretning) 

Opgaver 
Cases 
Elevfremlæggelser 
Temaprojekter 
Grundforløbsprojekter 

3) opnår grundlæggende 
kendskab til elektronisk 
handel 

Arbejdet med: 
- Internet og www 
- Virksomhedens trinvise 
udvikling mod e-handel 
- On-line markedsføring 
- E-handel 

Opgaver 
Elevfremlæggelser 
Temaprojekter 
Grundforløbsprojekter 

4) kan redegøre for 
bestemmelser i 
markedsføringsloven, 
dørsalgsloven, aftaleloven 
og købelovens afsnit om e-
handel 

Arbejdet med: 
- Købeloven 
- "Ret og pligt som forbruger" 
- Aftaleloven 
- Dørsalgsloven 
- Markedsføringsloven 
- Lukkeloven 
- E-handelsloven 

Opgaver 
Virksomhedsbesøg 
Elevfremlæggelser 
Temaprojekter 
Grundforløbsprojekter 

5) opnår grundlæggende 
kendskab til svind og tab 

Arbejdet med: 
- Tab 
- Svind 
- Forhindring af tab og svind 

Opgaver 
Cases 

 

 

 

 

Undervisningsplan for Afsætning 
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Niv. C  

 

Kompetencemål  Hvordan er målene opnået? Didaktiske metoder/ 
Læringsaktiviteter 

1) opnår grundlæggende 
kendskab til 
producentmarkedet/B2B 

Arbejdet med: 
- Delmarkeder (Det industrielle 
marked, 
mellemhandlermarkedet og det 
offentlige marked) 
- Købstyper 
- Købscenter 
- Beslutningsprocessen 
- Valgkriterier 
- Markedsføring på 
producentmarkedet 
- Transaktionsmarkedsføring 
- Relationsmarkedsføring  

Opgaver 
Virksomhedsbesøg 
Elevfremlæggelser 
Temaprojekter 

2) opnår indsigt i begrebet 
branding 

Arbejdet med: 
- Branding af private og 
offentlige virksomheder 
- Branding af produkter 
- Branding af personer 

Opgaver 
Elevfremlæggelser 
Temaprojekter 
Grundforløbsprojekter 

3) kan anvende 
markedsanalyse i praktiske 
og teoretiske 
sammenhænge 

Arbejdet med: 
- Markedsanalyse i praksis 
- Informationskilder 
- Udvælgelse af respondenter 
- Interviewmetoder 
- Valg af spørgsmålstyper 
- Formulering af spørgsmål 
- Test af spørgeskema 
- Gennemførelse af 
markedsanalyse 
- Bearbejdning af indsamlede 
data 

Besøg 
Opgaver 
Cases 
Elevfremlæggelser 
Grundforløbsprojekter 
 

4) kan anvende viden om 
målgrupper og 
segmentering 

Arbejdet med: 
- Segmenteringsprocessen 
- Minerva-modellen 
- Conzoom 
- Definition af - og valg af 
målgruppe 

Opgaver 
Cases 
Elevfremlæggelser 
Temaprojekter 
Grundforløbsprojekter 

5) kan anvende 
markedsføring i 

Arbejdet med: 
- Markedsføring i praksis 
- Fastlæggelse af målgruppe 

Opgaver 
Cases 
Elevfremlæggelser 
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brancherelevante 
sammenhænge 

- Mål for markedsføringsplanen 
- Budgetlægning 
- Valg af handlingsparametre; 
De 4 P’er 
- Formulering af budskab 
- Opfølgning og kontrol 
- Markedsføring overfor 
detailhandlen  

Virksomhedsbesøg 
Temaprojekter 
Grundforløbsprojekter 

  
 

PÅKRÆVET LÆSEMATERIALE: 

”Afsætning, Niveau C, 1. udgave” af Lene Jenrich, Peter Schmalz & Lise Aarosin  

Trojka, 1. udgave 2015  

ISBN: 9788771540048: 

 

Suppleret med: 

”Salg og service, Niveau F, E, D + C ” 3. udgave 2013 af Kirsten Dahl m.fl. 

Trojka, 2013 

 

 

FAGETS INDHOLD: 

 

Periode:  

16-01-2017 — 10-02-2017  

  

Forløb 1 

Forløbsbeskrivelse:  

Læringsmål: 

 Arbejdet med: 

- Markedsføringsbegrebet 

 Arbejdet med:  

- Mundtlig kommunikation omkring virksomhedens markedsføringsmæssige sammenhænge 

 Arbejdet med: 

- Internet, Power Point, Publisher og Word til løsning af opgaver og fremlæggelser  

 Arbejdet med:  

- Markedsføringsbegrebet 

- "Den perfekte præsentation" 

 Arbejdet med: 

 - Behov 

- Købemotiver 

- Gruppepåvirkninger 

- Rådighedsbeløb 
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- Købe- og forbrugsvaner 

- Købstyper 

- Købsroller 

- Købsbeslutningsprocessen 

 Arbejdet med: 

 - Personligt salg 

 - Telefonsalg 

 - Kundebetjening i detailsektoren 

 - Kropssprog 

 - Reklamationer 

 Arbejdet med: 

- Købeloven 

 - "Ret og pligt som forbruger"  

  

 

Særlige fokuspunkter:  

Faglige 

Lytte 

Læse 

Søge information 

Skrive 

Diskutere 

Projektarbejde 

Analytiske evner 

Kommunikative færdigheder 

Overskue og strukturere 

Personlige 

Selvstændighed 

Selvtillid 

Kreativitet 

IT 

Lectio 

Internet 

  

 

Periode:  

20-02-2017 — 17-03-2017  

 

Forløb 2: 

Forløbsbeskrivelse:  

Læringsmål: 

 Arbejdet med: 
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- Mundtlig kommunikation skriftlige opgaver omkring virksomhedens markedsføringsmæssige 

sammenhænge 

 Arbejdet med: 

 - Omverdensmodellen 

- Tidsmæssige svingninger 

 Arbejdet med: 

 - Handelsvirksomheder og servicevirksomheder 

 - Udviklingen i handels- og servicesektoren 

 Arbejdet med: 

 - SWOT-analyse 

- Idé 

- Mål 

 - Politikker 

 Arbejdet med: 

 - Segmenteringsprocessen 

 - Minerva-modellen 

 - Conzoom 

- Målgruppevalg 

 Arbejdet med: 

- Snæver og bred konkurrence 

 - Markedsformer 

 - Konkurrentanalyse (Skydeskivemodellen) 

- Konkurrencemæssig position 

 - Markedsopdeling (Markedsandel, effektivt, latent og potentielt marked) 

 

 

Periode:  

20-03-2017 — 14-04-2017  

  

Forløb 3: 

Forløbsbeskrivelse:  

Læringsmål: 

 Arbejdet med: 

 - Markedsanalyse 

 - Informationskilder 

- Udvælgelse af respondenter 

 - Interviewmetoder 

 Arbejdet med: 

- Målgruppevalg 

- Handlingsparametre; De 4 P’er (Kvalitet, emballage, sortiment, service, mærke, pris, distribution, 

beliggenhed, reklame, On-line markedsføring, PR, Sales promotion, personligt salg, 

butiksindretning) 
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 Arbejdet med: 

 - Internet og www 

 - Virksomhedens trinvise udvikling mod e-handel 

- On-line markedsføring 

 - E-handel 

 Arbejdet med: 

- Købeloven 

 - "Ret og pligt som forbruger" 

 - Aftaleloven 

- Dørsalgsloven 

- Markedsføringsloven 

 - Lukkeloven 

 - E-handelsloven 

 Arbejdet med: 

 - Tab 

 - Svind 

 - Forhindring af tab og svind   

 

Periode:  

17-04-2017 — 09-06-2017  

  

Forløb 4:   

Forløbsbeskrivelse:  

Læringsmål: 

 Arbejdet med: 

 - Delmarkeder (Det industrielle marked, mellemhandlermarkedet og det offentlige marked) 

- Købstyper 

- Købscenter 

 - Beslutningsprocessen 

 - Valgkriterier 

- Markedsføring på producentmarkedet 

- Transaktionsmarkedsføring 

- Relationsmarkedsføring  

 Arbejdet med: 

 - Branding af private og offentlige virksomheder 

 - Branding af produkter 

 - Branding af personer 

 Arbejdet med: 

 - Markedsanalyse i praksis 

 - Informationskilder 

- Udvælgelse af respondenter 

 - Interviewmetoder 
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- Valg af spørgsmålstyper 

- Formulering af spørgsmål 

- Test af spørgeskema 

- Gennemførelse af markedsanalyse 

 - Bearbejdning af indsamlede data 

 Arbejdet med: 

 - Segmenteringsprocessen 

 - Minerva-modellen 

- Definition af - og valg af målgruppe 

 Arbejdet med: 

- Markedsføring i praksis 

- Fastlæggelse af målgruppe 

- Mål for markedsføringsplanen 

- Budgetlægning 

- Valg af handlingsparametre; De 4 P’er 

 - Formulering af budskab 

- Opfølgning og kontrol 

- Markedsføring overfor detailhandlen   

 

EVALUERING: 

 

Hvornår Format Værdi 

Uge 6 Mundtlig feedback  Formativ 

Uge 10 Mundtlig feedback Formativ 

Uge 14 Mundtlig feedback Formativ 

Juni Mundtlig eksamen 100% 

 

 

BEDØMMELSESKRITERIER: 
Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, og karakteren for prøven gives på baggrund af en 

helhedsvurdering af elevens præstation til eksamen. Emnerne vægtes lige. Der skelnes mellem om eleven 

har kendskab til emnet eller om eleven i højere grad forstår at anvende teorierne i praksis.  

Det vægtes også om eleven forstår sammenhæng mellem teorierne. Det har betydning om eleven kan 

reflektere og perspektivere til praksis.  

Der skal være klar sammenhæng mellem læringsmålene (jf. kompetencemål) og bedømmelseskriterier.  

Derfor bør sprogbrugen være præcis.   
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Fagplan 

 

Erhvervsøkonomi C 
 

  

UDDANNELSE: EUD, EUX og EUS 

 

LÆRER: Steffen Øvind, Poul Siig Nielsen og Henrik Snedker Pedersen 

 

FORMÅL:  

 

Elevens arbejde med faget skal give erhvervsøkonomiske kompetencer med henblik på at varetage 

arbejdsopgaver i en virksomhed. Faget har desuden et almendannende formål, hvor evnen til at identificere 

og inddrage økonomiske forhold styrkes. Endelig har faget et studieforberedende aspekt. Eleven bliver i 

stand til at identificere, behandle og formidle de typiske erhvervsøkonomiske problemstillinger, der indgår i 

elevens uddannelsesområde. 

 

MINISERIETS FAGLIGE MÅL 

 

Niveau C fokuserer på kognitive og kommunikative færdigheder samt et læringsudbytte, der er målrettet det 

komplekse, avancerede og selvstændige niveau. Dette betyder blandt andet, at der i bearbejdningen af 

stoffet inddrages forskelle og ligheder inden for de forskellige virksomhedstyper (service-, handels- og 

produktionsvirksomheder). Dette er særligt gældende for nogle af målene (Se del 1 - del 10) og i andre af 

mindre betydning, hvilket vil fremgå nærmere nedenfor.  

Eleverne skal kunne: 

På niveau C skal eleven i stor udstrækning kunne anvende, forstå og forklare metoder og begreber. Dette vil 

ofte være forbundet med, at eleven arbejder konkret med opstillinger og beregninger for derved at komme 

ind i områdets indhold.: 

 

 Vurdere de økonomiske overvejelser ved etablering af forskellige virksomhedstyper, 

 anvende og skelne mellem regnskabsmodeller, 

 anvende og kommentere relevante nøgletal ved analyse af regnskaber, 

 udvælge og anvende kalkulationer og prisoptimering, 

 forklare og anvende forskellige budgetter, 

 forklare forskellige typer af en virksomheds omkostninger, 

 forklare og anvende metoder inden for personalestyring, 

 reflektere over begreber og modeller inden for miljø og social ansvarlighed, 

 diskutere og vurdere faktorer, der indgår i styring af vareindkøb, 

 vurdere virksomhedens hensigtsmæssige brug af et relevant økonomistyringssystem og 

 selvstændigt formidle erhvervsøkonomiske informationer, mundtligt og skriftligt. 
 

 

PÅKRÆVET LÆSEMATERIALE: 
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Erhvervsøkonomi til EUD/EUX 

Henrik Højmark, Knud Erik Bang, Gitte Størup, Marianne Poulsen og Birgitte Schou 

ISBN: 9788761680150 

Systime 

 

Erhvervsøkonomi til EUD - opgavesamling 

Knud Erik Bang, Marianne Poulsen, Gitte Størup, Birgitte Schou, Henrik Højmark 

ISBN 13 9788761684066 

 

DIDAKTISKE METODER: 

 Forelæsninger 

 Lærerstyret undervisning 

 Arbejde 2 og 2 

 Arbejde med opgaver 

 Gruppearbejde 

 Fremlæggelser 
 

 

FAGETS INDHOLD: 

 

Del 1 Virksomheden 

 

1.1 Virksomhedstyper 

1.2 Virksomhedens interessenter 

1.3 Placering i omverdenen 

1.4 Virksomhedens ejerforhold 

1.5 Virksomhedens idé og mål 

Omfang Estimeret: 8,00 moduler 

Særlige fokuspunkter  Faglige 

 Læse 

 Skrive 

 IT 

 Regneark 

Væsentligste arbejdsformer  Forelæsninger 

 Lærerstyret undervisning 

 Arbejde 2 og 2 

 Arbejde med opgaver 

Del 2 Iværksætteri og innovation 
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2.1 Start af personligt ejet virksomhed 

2.2 Arbejdsgiver- og ansættelsesforhold 

2.3 Etablering af selskab 

2.4 Produktionsvirksomhed 

Omfang Estimeret: 8,00 moduler 

Særlige fokuspunkter  Faglige 

 Læse 

 Skrive 

 IT 

 Regneark 

Væsentligste arbejdsformer  Forelæsninger 

 Lærerstyret undervisning 

 Fremlæggelser 

 Arbejde med opgaver 
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Del 3 Handelsregning 

 

3.1 Priser uden og med moms 

3.2 Momssystemet 

3.3 Procentregning 

3.4 Salgsbudgetter og budgetkontrol 

3.5 Indekstal 

3.6 Forkalkulation i handelsvirksomhed 

3.7 Efterkalkulation i handelsvirksomhed 

3.8 Kalkulation i udenlandsk valuta 

3.9 Kalkulation i produktionsvirksomhed 

3.10 Prisoptimering 

3.11 Nulpunktsberegninger 

Omfang Estimeret: 8,00 moduler 

Særlige fokuspunkter  Faglige 

 Læse 

 Skrive 

 IT 

 Regneark 

Væsentligste arbejdsformer  Forelæsninger 

 Lærerstyret undervisning 

 Gruppearbejde 

 Arbejde med opgaver 

Del 4 Regnskabsbegreber og -analyse 

 

4.1 Indtægter og omkostninger 

4.2 Resultatopgørelsen 

4.3 Balancen 

4.4 Fra bilag til årsregnskab 

4.5 Regnskab i handels- og servicevirksomhed 

4.6 Regnskab med noter i personligt ejet handels- og servicevirksomhed 

4.7 Regnskab med noter i selskaber 

4.8 Indtjeningsevnen 

4.9 Regnskab for produktionsvirksomhed 

4.10 Rentabiliteten 

Omfang Estimeret: 8,00 moduler 
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Særlige fokuspunkter  Faglige 

 Læse 

 Skrive 

 IT 

 Regneark 

Væsentligste arbejdsformer  Forelæsninger 

 Lærerstyret undervisning 

 Fremlæggelser 

 Arbejde med opgaver 

Del 5 Budget 

 

5.1 Bruttoavancebudget 

5.2 Kontrol af bruttoavancebudget 

5.3 Resultatbudget 

5.4 Kontrol af resultatbudget 

5.5 Kvartalsopdelt resultatbudget 

5.6 Kontrol af kvartalsopdelt resultatbudget 

5.7 Likviditetsbudget 

5.8 Resultatbudget for produktionsvirksomhed 

Omfang Estimeret: 8,00 moduler 

Særlige fokuspunkter  Faglige 

 Læse 

 Skrive 

 IT 

 Regneark 

Væsentligste arbejdsformer  Forelæsninger 

 Lærerstyret undervisning 

 Arbejde 2 og 2 

 Arbejde med opgaver 

Del 6 Personale og organisation 

 

6.1 Medarbejderens rettigheder og pligter 

6.2 Virksomhedens funktioner 

6.3 Organisationsprincipper 

6.4 Arbejdsdeling 

6.5 Lønsedlen 

6.6 Lønformer 

https://www.lectio.dk/lectio/557/studieplan/forloeb_vis.aspx?phaseid=19980714803&prevurl=studieplan%2fundervisningsbeskrivelse.aspx%3flaererid%3d15033270438%26type%3dundervisningsbeskrivelse%26sel_hold_id%3d19974249463
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6.7 Lønfordelingen i en produktionsvirksomhed 

6.8 Personaleresursernes effektivitet 

Omfang Estimeret: 8,00 moduler 

Særlige fokuspunkter  Faglige 

 Læse 

 Skrive 

 IT 

 Regneark 

Væsentligste arbejdsformer  Forelæsninger 

 Lærerstyret undervisning 

 Arbejde 2 og 2 

 Arbejde med opgaver 

Del 7 Miljø og social ansvarlighed 

 

7.1 Virksomhedens miljøinteressenter 

7.2 Virksomhedens miljøarbejde 

7.3 Analyse af miljødata 

7.4 Miljøet i produktionsvirksomheder 

Omfang Estimeret: 8,00 moduler 

Særlige fokuspunkter  Faglige 

 Læse 

 Skrive 

 IT 

 Regneark 

Væsentligste arbejdsformer  Forelæsninger 

 Lærerstyret undervisning 

 Arbejde 2 og 2 

 Arbejde med opgaver 

Del 8 Omkostninger 

 

8.1 Virksomhedens omkostninger 

8.2 Afskrivninger 

8.3 Afskrivningsmetoder 

8.4 Omkostningstyper 

8.5 Produktionsmidler 



 LUP Merkantil Holbæk   

Rev. april 2017    Side 77 af 121

  
 

8.6 Kapacitetsomkostningertninger 

8.7 Variable omkostninger 

8.8 Samlede omkostninger 

8.9 De vigtigste omkostninger 

Omfang Estimeret: 8,00 moduler 
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Særlige fokuspunkter  Faglige 

 Læse 

 Skrive 

 IT 

 Regneark 

Væsentligste arbejdsformer  Forelæsninger 

 Lærerstyret undervisning 

 Arbejde 2 og 2 

 Arbejde med opgaver 

Del 9 Logistik 

 

9.1 Varestrømmen i en handelsvirksomhed 

9.2 Logistikomkostninger 

9.3 Leveringsservice 

9.4 Logistisk effektivitet 

9.5 Lagerstyring 

9.6 Indkøbsstyring 

Omfang Estimeret: 8,00 moduler 

Særlige fokuspunkter  Faglige 

 Læse 

 Skrive 

 IT 

 Regneark 

 Væsentligste 

arbejdsformer 

 Forelæsninger 

 Lærerstyret undervisning 

 Arbejde 2 og 2 

 Arbejde med opgaver 

 

Del 10 Økonomisystem og registrering 

 

10.1 Etablering af virksomhed 

10.2 Kontant køb og salg 

10.3 Afstemning af likvide beholdninger 

10.4 Køb og salg på kredit 

10.5 Økonomimodulet i e-conomic 

10.6 Et integreret økonomisystem 

10.7 Økonomisystemet i produktionsvirksomheden 
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Omfang Estimeret: 8,00 moduler 

Dækker over: 0 moduler 
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Særlige fokuspunkter  Faglige 

 Læse 

 Skrive 

 IT 

 Regneark 

Væsentligste arbejdsformer  Forelæsninger 

 Lærerstyret undervisning 

 Arbejde 2 og 2 

 Arbejde med opgaver 

 

 

EVALUERING: 

 

Hvornår Format Værdi 

Efter 4 uger Prøve 10% 

Efter 10 uger  Prøve - Skriftligt/Mundtligt - Standpunkt 1 20% 

Efter 14 uger Prøve - Mundtligt - Standpunkt 2 20% 

18 uger Årskarakter 100% 
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Fagplan 

 

Matematik C 
 

  

UDDANNELSE: EUX business 

 

LÆRER: Tobias Alexander Dannevang 

 

FORMÅL:  

Formålet med faget er, at eleverne bliver i stand til at anvende matematisk modellering til løsning eller analyse af praktiske 

opgaver og til at kommunikere derom. Hvor faget indgår som obligatorisk del af en erhvervsuddannelse, bidrager det til 

elevernes erhvervsfaglige kvalificering, således at de bliver i stand til at foretage beregninger inden for det relevante 

erhvervsområde. 

Formålet med matematik i erhvervsuddannelserne er endvidere at give eleven grundlag for videre uddannelse. 

 

MINISERIETS FAGLIGE MÅL 

Eleverne skal kunne: 

1. Anvende matematisk modellering til formulering, afgrænsning, analyse og løsning af enkle som komplekse opgaver samt 

undersøgelse af spørgsmål fra erhverv, hverdag eller samfund, herunder vurdere og reflektere over resultatet og dets validitet 

(modelleringskompetence), 

2. anvende tal og symboler samt kendte og ukendte formeludtryk præcist (symbolkompetence), 

3. forstå og anvende matematiske begreber, tankegang og metoder samt vælge og gøre rede for forskellige repræsentationer 

af det samme matematiske stof (tankegangs- og repræsentationskompetence), 

4. formidle forhold af matematisk karakter mundtligt og skriftligt ved vekslende anvendelse af et præcist matematisk 

symbolsprog og hverdagssproget (kommunikationskompetence), 

5. anvende relevante hjælpemidler (hjælpemiddelkompetence) og 

6. udføre og forholde sig til eget og andres ræsonnement (ræsonnementskompetence). 

 

Kernestof 

1. Regneregler, herunder parenteser og regningsarternes hierarki 

2. Regning med procent, potenser og rødder 

3. Simpel algebraisk manipulation 

4. Reduktion 

5. Anvendelse af regnetekniske hjælpemidler 

 

Funktioner og grafer 

1. Koordinatsystemet 

2. Lineære funktioner, andengradsfunktioner, eksponentielle funktioner og logaritmefunktioner med tilhørende grafiske 

afbildninger 

3. Regressionsanalyse 

4. Løsning af ligninger og simple uligheder 

 

Statistik 
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1. Empiriske observationssæt, herunder grafiske beskrivelser og statistiske deskriptorer 

2. Udtræk af data fra database. 

3. Konstruktion af tabeller 

4. Grafisk beskrivelse af observationssæt, herunder frekvensfunktioner og sumfunktioner 

5. Middelværdi, varians og standardafvigelse 

 

 

 

Indekstal, rentes- og annuitetsregning 

1. Rentesregning, herunder frem- og tilbageskrivning af en kapital, beregning af rentefod, antal terminer og gennemsnitlig 

procent 

2. Årlig effektiv rente 

3. Kendskab til årlig omkostning i procent 

4. Indextal 

5. Annuitetsregning, herunder opsparings- og gældsannuitet, beregning af annuitetsydelse, rentefod og antal ydelser 

6. Amortisationsplan 

 

 

 

 

DIDAKTISKE METODER: 
Undervisningen tager udgangspunkt i praktiske opgaver, der viser matematikkens anvendelse i praksis og samtidig giver 

eleven mulighed for at vedligeholde og udbygge sine matematiske kompetencer. Hvor faget er obligatorisk i en uddannelse, 

bidrager undervisningen til elevens erhvervsuddannelse derved, at den sætter eleven i stand til at foretage de beregninger, 

der hører til uddannelsens samlede faglighed. Undervisningen kan endvidere indeholde opgaver fra elevernes hverdag eller 

det omgivende samfund. 

 

Der arbejdes med matematikken som model for løsning af praktiske opgaver og de dermed forbundne muligheder og 

begrænsninger. 

Undervisningen tilrettelægges med henblik på at fremme elevernes udvikling af matematiske kompetencer i modellering, 

symbolbehandling, ræsonnement og kommunikation. Disse kompetencer skal eleven udvikle gennem beskæftigelse med 

emnerne i kernestoffet og det supplerende stof. 

Kompetencen matematisk modellering udvikles i fuldt omfang i projektforløbet, hvor eleven arbejder med analyse af 

komplekse spørgsmål. 

 

 

 

FAGETS INDHOLD: 

 

Uge/forløb Emne Læringsmål  

Forløb 1 Kernestof: 
Brøker 
Simple ligninger 
To ligninger med to ubekendte 

-Brøker 
For at øve, og opfriske almen tal og 
symbolforståelse 
 
-Simple Ligninger 
Vi løser simple ligninger, af første grad, samt 
gennemgang af regnearternes hierarki, at 
ophæve paranteser. 
Vi snakker også i mindre grad om brugen af 
ligninger i virkligheden. 
Øvelse af almene algebraiske handlinger. 
 
-To ligninger med to ubekendte 
Vi arbejder med løsning af to ligninger med to 



 LUP Merkantil Holbæk   

Rev. april 2017    Side 83 af 121

  
 

ubekendte, ved brug af substitutionsmetoden 
(grafisk forståelse kommer senere).  

Forløb 2 Funktioner og Grafer Emnet omhandler funktioner, og indebærer: 
1. Koordinatsystemet 
2. Lineære funktioner, andengradsfunktioner, 
eksponentielle funktioner og 
logaritmefunktioner med tilhørende grafiske 
afbildninger. 
3. Løsning af ligninger og simple uligheder 
 
Regressionsanalyse indgår i emnet statistik 

Forløb 3 Statistik  

Emnet statistik indeholder følgenende 

delemner: 

 

1. Empiriske observationssæt, herunder 

grafiske beskrivelser og statistiske 

deskriptorer 

2. Udtræk af data fra database. 

3. Konstruktion af tabeller 

4. Grafisk beskrivelse af observationssæt, 

herunder frekvensfunktioner og 

sumfunktioner 

5. Middelværdi, varians og standardafvigelse 

6. Regressionsanalyse 

 

Forløb 4 Rente og annuitet.  

Emnet rente og annuitet indeholder følgende 

delemner: 

 

1. Rentesregning, herunder frem- og 

tilbageskrivning af en kapital, beregning af 

rentefod, antal terminer og gennemsnitlig 

procent 

2. Årlig effektiv rente 

3. Kendskab til årlig omkostning i procent 

4. Indextal 

5. Annuitetsregning, herunder opsparings- og 

gældsannuitet, beregning af annuitetsydelse, 

rentefod og antal ydelser 

6. Amortisationsplan 

 

Forløb 5 Helhedsforløb Her har vi fokus på træning af de tidligere 

emner, samt brug i helheds orienterede 

opgaver, og kombinationsopgaver. 

Målpinde fra alle 3 emner vil blive trænet her. 

Her vil der også bruges tid på projektforløbet: 

 

I forbindelse med projektforløbet udarbejder 

eleven en projektrapport, der omfatter 

undersøgelse og analyse af spørgsmål med 

alment eller erhvervsfagligt indhold. Hvis det 

valgte emne allerede har været behandlet, 

skal der ske en uddybning af det i forløbet. 

Projektrapporten skal indeholde opstilling og 

afgrænsning af de spørgsmål, der arbejdes 

med, beregninger samt konklusion. 

Projektrapporten godkendes af læreren, når 

det vurderes, at den har omfang og kvalitet til 
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at danne baggrund for en del af den 

mundtlige eksamination. 

Forløb 6 Eksamenstræning Her vil vi gøre os vandt til eksamensformen, 

samt finpudsning af målpinende. 

 

 

 

EVALUERING: 

Der afleveres en skriftligt efter hvert forløb, samt mundtligt fremlæggelse under den almene undervisning 

(mindre gennemgange af opgaver), og efter Forløb 5 (større fremlæggelse). Alle afleveringer bliver rettet, 

med karakter tilbage til eleven. Fremlæggelser under den almene undervisning bliver evalueret under og lige 

efter præstationen. Fremlæggelsen efter forløb 5 bliver afsluttet med en karakter lige efter 

 

BEDØMMELSESKRITERIER: 
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Fagplan 
 

Organisation Niveau C 

 

  

UDDANNELSE: EUX Business, GF2 

 

LÆRER: David Lundgreen 

 

 

FORMÅL:  

Organisation er et samfundsvidenskabeligt fag, der handler om hvordan organisationer er bygget op og 

bliver ledt. Faget orienterer sig også ud mod det omgivende samfund, her prøver vi at vise eleverne at en 

virksomhed ikke er en øde ø, men derimod er gensidig afhængig af samfundet. Faget er en slags 

samfundsfag for virksomheder og andre organisationer. 

 

 

MINISTERIETS FAGLIGE MÅL 

Eleverne skal kunne: (dette er kopieret fra bekendtgørelsens bilag 15) 

1. Redegøre for organisationsteoretiske skoler i et historisk perspektiv. 

2. Diskutere og vurdere problemstillinger omkring en organisations strukturer og processer. 

3. Anvende viden om interne organisatoriske samarbejder til at diskutere og vurdere problemstillinger 

omkring team- og projektorganisering samt team- og projektledelse. 

4. Diskutere og vurdere kompetenceudvikling i en organisation. 

5. Anvende viden om trivsel, motivation og ledelse til at diskutere og vurdere en organisations 

ledelsesprocesser. 

 

 

FAGETS LÆRINGSMÅL: 

Se ”Fagets indhold”. 

 

 

PÅKRÆVET LÆSEMATERIALE: 

Vi tager udgangspunkt i i-bogen ”Organisation”, fra forlaget Systime. ISBN: 9788761680556.  

Dertil kommer en række Youtube-klip, som bruges til at illustrere arbejdsforhold i et historisk perspektiv. 

Vi vil også bruge artikler fra medier som: Altinget, Børsen og DR.DK, for at kunne belyse aktuelle 

problemstillinger. 

 

 

DIDAKTISKE METODER: 

Der vil blive taget udgangspunkt i relevante cases og elevernes egne erfaringer fra studiejob, 

foreningsarbejde og evt. familieliv. Vi vil bruge den organisatoriske teori til at sætte tingene i perspektiv og 

opnå en dybere forståelse for faget. 

Flg. didaktiske metoder vil blive benyttet i faget: 



 LUP Merkantil Holbæk   

Rev. april 2017    Side 86 af 121

  
 

- klasseundervisning 

- gruppearbejde 

- enkeltmandsarbejde 

- fremlæggelser 

- walk and talk 

- fremvisning af videoer, samt samtale om disse 

 

 

FAGETS INDHOLD: 

 

Organisationsteoriens udvikling 

Når du er færdig med dette afsnit, har du fået et overblik over organisationsteoriens udvikling gennem de 

seneste 100 år. Du vil også kunne se, at organisationsteoriens udvikling sker i samspil med aktuelle 

tendenser og krav i samfundet. 

Indhold: Vi læser kapitlet ”Organisationsteoriens udvikling” i bogen. 

Flg. opgaver: 

Opgave 1) 

Forklar med egne ord, hvad begrebet bureaukrati dækker over: 

- Hvilke fordele er der forbundet med en organisering, der baserer sig på den bureaukratiske model? 

- Hvilke ulemper er der forbundet med en organisering, der baserer sig på den bureaukratiske model? 

 

Opgave 2) 

Forklar med egne ord, hvad begrebet human relations dækker over: 

- Hvordan kom man frem til human relations? 

 

Opgave 3) 

Innovation, læring, kompetenceudvikling, netværkssamarbejde mellem virksomhederne og globalisering, er 

nogle af de udtryk som er oppe i tiden i dag.  

- Kan du finde eksempler på det i medierne eller i dit ejet privatliv eller arbejdsliv?  

 

Omfang Estimeret: 8,00 moduler 

Dækker over: 8 moduler 

  

Grupper og team 

Når du er færdig med at læse dette afsnit, vil du have viden om forskellige grupper og teams, hvordan de 

opstår, samt hvordan de fungerer. 

Indhold Vi læser kapitlet ”Grupper og Team” 

Opgaver Opgave 4.1 og 4.3 fra online bogen. Dertil kommer walk and talk 

Omfang Estimeret: 4,00 moduler 

Dækker over: 4 moduler 

   

Individet i organisationen 

Når du er færdig med dette afsnit, er du forhåbentlig blevet klogere på, hvad der gemmer sig bag overfladen 

på os mennesker, herunder hvorfor vi er, som vi er, og hvorfor vi gør, som vi gør. Helt konkret vil du få viden 

omkring menneskers personlighed, hvordan vi er motiveret, hvordan vi trives, samt konsekvenserne af 

manglende trivsel. 
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Indhold Vi læser kapitlet ”Individet i organisationen” 

Opgaver Opgave 3.1, 3.2, 3.5 og 3.6 fra online bogen. Dertil kommer walk and talk 

Omfang Estimeret: 4,00 moduler 

Dækker over: 4 moduler 

  

Ledelse 

Når du er færdig med kapitlet, er du forhåbentligt blevet klogere på, hvorfor nogle af cheferne har gjort, som 

de har. Du kan derved bedre forstå, hvorfor nogle ledere handler, som de gør. Forhåbentligt har du også fået 

nogle værktøjer og idéer til, hvordan du selv kan agere, hvis du selv engang bliver leder. 

Indhold Vi læser kapitlet ”Ledelse” fra online bogen 

Opgaver Opgave 6.4 og walk and talk  

Omfang Estimeret: 8,00 moduler 

Dækker over: 8 moduler 

  

Styringsprocesser 

Når du har læst dette kapitel vil du kunne komme med eksempler på en virksomheds forskellige 

interessegrupper. Du vil også få eksempler på mulige konflikter mellem de forskellige interessegrupper. Som 

afslutning vil du få et indblik i synergien mellem virksomheden og den enkelte interessegruppe. 

Indhold Vi læser kapitlet ”Styringsprocesser” fra online bogen  

Opgaver Opgave 7.2 og walk and talk 

Omfang Estimeret: 8,00 moduler 

Dækker over: 12 moduler 

  

Organisationsstrukturer 

Når du er færdig med dette kapitel, vil du være i stand til at skelne mellem forskellige måder at fordele 

arbejdet på i en virksomhed. Du vil også kunne læse en organisationsplan, se hvilket princip virksomheden 

har valgt at koordinere arbejdet efter, samt vide hvem i virksomheden der kan give ordrer til hvem. 

Indhold Vi læser kapitlet ”Organisationsstrukturer” fra online bogen  

Opgaver  

Omfang Estimeret: 8,00 moduler 

Dækker over: 10 moduler 

   

Organisationskultur og etik 

Når du har læst dette kapitel, vil du have fået viden om dannelsen af organisationskultur, hvordan 

organisationskulturen er synlig, og hvad organisationskulturen betyder for virksomheden. Du vil også have 

fået viden om etik og etiske grundprincipper. 

Indhold Vi læser kapitlet ”Organisationskultur og etik” fra online bogen  

Opgaver 

Omfang Estimeret: 8,00 moduler 

Dækker over: 8 moduler 

 

Organisationsdesign 

Når du er færdig med dette kapitel, vil du have opnået viden omkring design af organisationer – herunder: 

Hvilke faktorer, der skal tages med i betragtning 

     Hvad der ligger i organisk og mekanistisk organisationsdesign 

     Hvordan organisationer ofte udvikler sig over tid 
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Indhold Vi læser kapitlet ”Organisationsdesign” i online bogen  

Omfang Estimeret: 8,00 moduler 

Dækker over: 8 moduler 

 

Repetition og eksamenstræning 

I slutningen af forløbet, bruger vi gamle eksamenssæt fra tidligere case-eksamen til at repetere de vigtigste 

faglige elementer og forberede eleverne til eksamen.  

 

Dokumentation 

Som dokumentationsopgave udarbejder eleverne enkeltvis en opgave, som handler om en virksomhed eller 

organisation, som eleven selv vælger. Med lærerens hjælp udvælges teori fra undervisningen, som eleven 

herefter bruger til at beskrive, analysere og vurdere virksomheden ud fra. Dokumentationen udmønter sig i 

en PowerPoint præsentation, som fremlægges for læreren.  

 

Kommentarer til fagets indhold: 

”Vi læser kapitlet” betyder, at vi enten:  

1) Eleverne har kapitlet for hjemme som lektier og det gennemgås på klassen, eller 

2) Eleverne læser dele af kapitlet i grupper og fremlægger derefter på tværs af disse grupper 

3) Eleverne læser dele af kapitlet i grupper og det gennemgås med lærerens hjælp på klassen 

 

”Walk and talk” betyder, at eleverne sættes til at snakke om evt. personlige erfaringer i forhold til den teori 

vi enten skal i gang med at gennemgå eller lige har gennemgået, mens de går en kort tur, ca. 15 min. 

 

EVALUERING: 

Eleverne vil løbende blive evalueret. Dette foregår ved: 

1. Tilbagemelding på det mundtlige arbejde på klassen 
2. At læreren går rundt og hjælper eleverne med deres skriftlige arbejde i timerne 
3. Gennemgang af opgaver på klassen 
4. Enkelte opgaver bliver rettet i Lectio med karakter og kommentarer 
5. Modulsamtaler mindst 2 gange i løbet af de 20 uger  
 

Afsluttende prøve afholdes som caseeksamen, hvis faget bliver udtrukket til eksamen. Ellers afsluttes faget 

med en standpunktskarakter. Se nærmere i BEK nr. 683 af 08/06/2016, §9. 

 

BEDØMMELSESKRITERIER: 

Elevens præstation skal bedømmes som en helhed.  
 

Karakter & 

Betegnelse 

Kompetence Områder 

Organisations-

teoretiske skoler 

Organisationers 

strukturer og 

processer 

Team- og 

projektorganisering 

samt team- og 

projektledelse 

Kompetence-

udvikling 

Trivsel, 

motivation og 

ledelse 

12 

Den 

fremragende 

præstation 

Eleven viser 

udtømmende 

viden om de 

organisations-

teoretiske 

Eleven viser 

udtømmende 

viden om 

organisationers 

strukturer og 

Eleven viser 

udtømmende viden 

om tema- og 

projektorganisering 

samt team-og 

Eleven viser 

udtømmende 

viden om 

kompetence-

udvikling, med 

Eleven viser 

udtømmende 

viden om 

trivsel, 

motivation og 
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skoler, med 

ingen eller få 

uvæsentlige 

mangler.  

 

processer, med 

ingen eller få 

uvæsentlige 

mangler.  

 

projektledelser, 

med ingen eller få 

uvæsentlige 

mangler.  

 

ingen eller få 

uvæsentlige 

mangler.  

 

ledelse, med 

ingen eller få 

uvæsentlige 

mangler.  

 

10 

Den fortrinlige 

præstation 

Eleven viser 

omfattende 

viden om de 

organisations-

teoretiske 

skoler, med 

mindre 

væsentlige 

mangler. 

Eleven viser 

omfattende 

viden om 

organisationers 

strukturer og 

processer, med 

mindre 

væsentlige 

mangler. 

Eleven viser 

omfattende viden 

om organisations-

teoretiske skoler, 

med mindre 

væsentlige 

mangler. 

Eleven viser 

omfattende 

viden om 

kompetence-

udvikling, med 

mindre 

væsentlige 

mangler. 

Eleven viser 

omfattende 

viden om 

trivsel, 

motivation og 

ledelse, med 

mindre 

væsentlige 

mangler. 

7 

Den gode 

præstation 

Eleven viser 

viden om de 

organisations-

teoretiske 

skoler, med en 

del mangler. 

Eleven viser 

viden om 

organisationers 

strukturer og 

processer, med 

en del mangler. 

Eleven viser viden 

om tema- og 

projektorganisering 

samt team-og 

projektledelse, med 

en del mangler. 

Eleven viser 

viden om 

kompetence-

udvikling, med 

en del mangler. 

Eleven viser 

viden om 

trivsel, 

motivation og 

ledelse, med 

en del 

mangler. 

4 

Den jævne 

præstation 

Eleven viser 
mindre grad af 
viden om de 
organisations-
teoretiske skoler 
med adskillige 
væsentlige 
mangler. 

Eleven viser 

mindre grad af 

viden om 

organisationers 

strukturer og 

processer med 

adskillige 

væsentlige 

mangler. 

Eleven viser mindre 

grad af viden om 

tema- og 

projektorganisering 

samt team- og 

projektledelse med 

adskillige 

væsentlige 

mangler. 

Eleven viser 

mindre grad af 

viden om 

kompetence-

udvikling med 

adskillige 

væsentlige 

mangler. 

Eleven viser 

mindre grad af 

viden om 

trivsel, 

motivation og 

ledelse med 

adskillige 

væsentlige 

mangler. 

02 

Den 

tilstrækkelige 

præstation 

Eleven viser den 

minimalt 

acceptable grad 

af viden om de 

organisations-

teoretiske 

skoler. 

Eleven viser den 

minimalt 

acceptable grad 

af viden om 

organisationers 

strukturer og 

processer. 

Eleven viser den 

minimalt 

acceptable grad af 

viden om tema- og 

projektorganisering 

samt team-og 

projektledelse. 

Eleven viser den 

minimalt 

acceptable grad 

af viden om 

kompetence-

udvikling. 

Eleven viser 

den minimalt 

acceptable 

grad af viden 

om trivsel, 

motivation og 

ledelse. 

00 

Den 

utilstrækkelige 

præstation 

Eleven viser ikke 

en acceptabel 

forståelse for de 

organisations-

teoretiske 

skoler.  

Eleven viser ikke 

en acceptabel 

forståelse for 

organisationers 

strukturer og 

processer.  

Eleven viser ikke en 

acceptabel 

forståelse for tema- 

og 

projektorganisering 

samt team-og 

projektledelse.  

Eleven viser ikke 

en acceptabel 

forståelse for 

kompetence-

udvikling.  

Eleven viser 

ikke en 

acceptabel 

forståelse for 

trivsel, 

motivation og 

ledelse.  

-03 

Den ringe 

præstation 

Eleven har slet 

ikke forstået de 

organisations-

teoretiske 

skoler. 

Eleven har slet 

ikke forstået 

organisationers 

strukturer og 

processer. 

Eleven har slet ikke 

forstået tema- og 

projektorganisering 

samt team-og 

projektledelse. 

Eleven har slet 

ikke forstået 

kompetence-

udvikling. 

Eleven har slet 

ikke forstået 

trivsel, 

motivation og 

ledelse. 
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Fagplan  

Uddannelsesspecifikt fag Kontor 
 

 

UDDANNELSE: Kontor med specialer 

 

LÆRER: Kirsten Solvang 

 

FORMÅL:  

Som erhvervsuddannelse har en kontoruddannelse med specialer som overordnet formål, at eleverne 

gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for følgende 

overordnede kompetenceområder: 1) Merkantile arbejdsopgaver, herunder kommunikation, salg og service, 

administration, informationssøgning, vejledning, statistik og økonomi, planlægning m.v. 2) Kundekontakt, 

herunder mundtlig og skriftlig kommunikation på dansk og et eventuelt fremmedsprog. 3) Anvendelse af it-

værktøjer i løsning af merkantile arbejdsopgaver. Stk. 2. Eleven skal nå de uddannelsesmål, som er fastsat i 

bekendtgørelsen for det speciale, jf. stk. 3, som eleven har valgt, samt opnå generel studiekompetence, jf. 

stk. 4, jf. dog stk. 5. Stk. 3. Uddannelsen afsluttes med et af følgende specialer, niveau 4 i den danske 

kvalifikationsramme for livslang læring: 1) Administration. 2) Advokatsekretær. 3) Lægesekretær. 4) Offentlig 

administration. 5) Rejseliv. 6) Revision. 7) Spedition og shipping. 8) Økonomi 

 

MINISERIETS FAGLIGE MÅL 

For at kunne blive optaget på det studiekompetencegivende forløb skal eleven opfylde betingelserne i stk. 2-

6. Stk. 2. Eleven skal have grundlæggende viden på følgende områder: 1) Virksomheders og institutioners 

administrative funktioner såsom f.eks. økonomi, HR, sagsbehandling, kunde- og borgerservice, salg, indkøb, 

og logistik. 2) Virksomheders og institutioners anvendelse af digital databehandling i forhold til fx kunde og 

borger, produkter, serviceydelser m.v. 3) Digitalisering af administrative arbejdsprocesser, herunder viden 

om den offentlige digitaliseringsstrategi og viden om digitalisering i forhold til udvikling af forretning. 4) 

Datadisciplin samt metoder og værktøjer til kvalitetssikring og -udvikling af digitale administrative processer. 

5) Værktøjer og programmer til data- og tekstbehandling, herunder særligt regneark. 6) Virksomheders og 

institutioners basale kommunikationsbehov under hensyn til strategi og koncept for kommunikation både 

internt og i forhold til omverden. 7) Virksomhedens anvendelse af forskellige kommunikationskanaler og -

platforme. 8) Sprogrigtighed, grammatik og retstavning i typiske erhvervsmæssige tekster. 9) Målgrupper for 

kommunikation og betydningen af sprogpolitik, herunder særligt i forhold til breve og mails. 10) 

Virksomheders og institutioners strategiske mål med service- og kvalitetskrav, herunder såvel skrevne som 

uskrevne normer. 11) Administration som en både ekstern og intern servicefunktion. 12) Helhedsforståelse 

og forretningsforståelse i forhold til service og kvalitet. 

(Historisk) 

2 

13) Personlig fremtræden. 14) Forskellige metoder og værktøjer til kvalitetssikring. Stk. 3. Eleven skal have 

færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og redskaber til løsning af enkle opgaver under 

overholdelsen af relevante forskrifter: 1) Behandling af data inden for en afgrænset administrativ opgave og 

anvendelse af digitale værktøjer til at indsamling, behandling og præsentation af data, herunder vurdering 

og valg af funktioner i regneark til behandling og præsentation. 2) Udarbejdelse af forslag til digitalisering af 

dele af en arbejdsproces ved anvendelse af gængse digitale programmer og værktøjer. 3) Optimering af 

digitale processer med henblik på brugervenlighed og service. 4) Kortlægning af flow af data i virksomheder 
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og institutioner og i en værdi- og forsyningskæde. 5) Mundtlig præsentation af en afgrænset administrativ 

opgave i forhold til et opstillet mål for formidlingen og under hensyntagen til målgruppen. 6) Formulering af 

korte tekster i forhold til en konkret administrativ opgave og begrundelse for valg af sproglig norm i forhold 

til tekstens indhold og målgruppe samt kommunikationskanal. 7) Vurdering af servicekoncepters betydning 

for kunde- og borgerservice og udførelse af en konkret afgrænset serviceopgave inden for et givet 

servicekoncept under hensyntagen til forskellige normer, kulturer og værdier hos kunder og borgere. 8) 

Vurdering af kvalitetskoncepter for administrative arbejdsprocesser og udførelse af en konkret afgrænset 

serviceopgave inden for et givet kvalitetskoncept. Stk. 4. Eleven skal have kompetence til på grundlæggende 

niveau at kunne: 1) planlægge og udføre digital databehandling selvstændigt i forhold til afgrænsede 

administrative arbejdsprocesser, udpege forskelle i virksomheders og institutioners behov for og behandling 

af data og innovere digitalisering af afgrænsede arbejdsprocesser, 2) planlægge og udføre mundtlig og 

skriftlig kommunikation selvstændigt i forhold til afgrænsede administrative arbejdsprocesser og udpege 

forskelle i anvendelse af sproget i forhold til kulturer, sprogpolitik og -normer, kommunikationskanaler og 

målgrupper og 3) planlægge og udføre afgrænsede administrative serviceopgaver selvstændigt ud fra en 

helhedsforståelse og udpege forskelle i anvendelsen af forskellige servicekoncepter, kvalitetskoncepter og 

normer. Stk. 5. Eleven skal have færdigheder i at korrigere for følgende fejl eller afvigelser fra en plan eller en 

standard: 1) Fejl i databehandling. 2) Fejl i serviceopgaver. 3) Fejl i forhold til sprogrigtighed, grammatik og 

retskrivning. Stk. 6. Eleven skal have gennemført følgende grundfag på følgende niveau: 1) Dansk på C-

niveau. 2) Engelsk på C-niveau. 3) Samfundsfag på C-niveau. 4) Matematik på C-niveau. 5) Erhvervsøkonomi 

på C-niveau. 6) Informationsteknologi på C-niveau. 7) Organisation på C-niveau. 8) Afsætning på C-niveau. 

Eleverne skal kunne: 

 

FAGETS LÆRINGSMÅL:  

Eleven skal kunne arbejde med et kontoropgaver på flere måder, udvikle og reflektere over relevante 

elementer for et kontor. Samtidigt skal eleven kunne præsentere sit arbejde om kontorrelevante opgaver 

mundtligt og skriftligt. Præsentationerne skal indeholde forside, indholdsfortegnelse, indledning, 

problemformulering, metode, analyse, konklusion, litteraturliste og bilag. Arbejdet skal indeholde elevens 

ideer og løsningsforslag til problemformuleringerne. 

 

 

PÅKRÆVET LÆSEMATERIALE:  

Systime: Systime Uddannelsesspecifikke fag. 2 fællesmoduler + fagmoduler for Kontoruddannelsen. 

 

 

DIDAKTISKE METODER:  

Ideudviklingsproces, metode og analyse, virksomhedsbesøg, skriftlig rapportskrivning og mundtlig 

præsentation. 

 

FAGETS INDHOLD: 

 

Uge/forløb Emne Læseskema Læringsmål [ministeriets faglige mål 

omsat til specifikke læringsmål] 

1 Intro 
1. Fortæl om dig selv gennem et objekt, 

mobil el. 

 Lær hinanden at kende. 



 LUP Merkantil Holbæk   

Rev. april 2017    Side 92 af 121

  
 

2. Fortæl 2 løgne + 1 sandhed om dig 
selv. Klassen skal gætte sandheden. 

3. Skriv 3 ting, du skal nå, inden du dør. 
 

2 Projekt Autohuset Stormgaard - 

Uddannelsesspecifikke fag  

Indhold i rapporten  

  

Indholdsfortegnelse 

1.Indledning 

Hvad går din opgave ud på? Hvor har du fået 

ideen fra? Hvad er ”state of the art” nu?  Det 

betyder den måde, som Stormgaards 

arbejdsprocesser udføres på nuværende 

tidspunkt. 

Findes der lignende situationer i andre 

virksomheder? 

 

2.Problemformulering 

Hvorledes kan Autohuset Stormgaard ændre 

sine arbejdsprocedurer, så de kan få flere 

kunder i telefonisk kontakt?  

 

3. Metode 

Du skal tage udgangspunkt i din egen 

uddannelse - kontor, detail eller handel. 

Hvad vil du undersøge? Har du en løsning, 

eller hvad vil du gøre for at finde en løsning? 

(modeller, teorier) 

Du skal inddrage teori og metoder fra fagene 

afsætning, erhvervsøkonomi, It, organisation 

og de øvrige grundfag så vidt, det er muligt. 

Du skal beskrive og inddrage emnerne, 

virksomhedstype, distributionskæden, 

budget, forbrugerforhold, 

transformationsenhed, personligt salg, 

kommunikationsmodellen, behov, excel, 

diagrammer, forandringsmodel, … 

Se om du kan finde statistikker eller tekster til 

at finde en ide eller løsning, hvis ikke du 

allerede har en løsning. Du kan evt. bruge 

google. 

 

4.Analyse 

Du skal analysere dine teorier og modeller i 

forhold til din ide eller løsning til Stormgaard. 

 Helhedsorienteret, 
problemorienteret, 
projektorienteret, kollaborativt, 
innovativt arbejde. Kompetencer i 
skriftlig og mundtlig præsentation. 



 LUP Merkantil Holbæk   

Rev. april 2017    Side 93 af 121

  
 

Du skal beskrive, hvorledes du foretager din 

analyse. 

Hvilke løsninger/resultater kommer du frem 

til, og beskriv løsningsforslagene? 

Budget over udviklingsomkostninger samt 

tilhørende grafer. 

 

4. Konklusion 

 

5. Perspektivering 

 

Litteraturliste 

Bilag 

 

3 Projekt Kontoruddannelsen - 

Uddannelsesspecifikke fag  

Indhold i rapporten  

  

Indholdsfortegnelse 

1.Indledning 

Hvad går din opgave ud på? Præsenter 

Holbæk Kommune. Hvad er ”state of the art” 

nu?  Det betyder den måde, som Holbæk 

Kommunes arbejdsprocesser udføres på 

nuværende tidspunkt. 

 

2.Problemformulering 

Hvorledes kan Holbæk Kommune ændre sine 

arbejdsprocedurer, som er beskrevet i følgende 

dokument?  

Se bilag. 

3. Metode og analyse 

Du skal tage udgangspunkt i din egen 

uddannelse - kontoruddannelsen. 

Hvad vil du undersøge? Har du en løsning, 

eller hvad vil du gøre for at finde en løsning? 

(modeller, teorier) 

Du skal inddrage teori og metoder fra fagene 

afsætning, erhvervsøkonomi, It, organisation 

og de øvrige grundfag så vidt, det er muligt. 

Du skal hvis muligt beskrive og inddrage 

emnerne, virksomhedstype, 

distributionskæden, budget 

(Erhvervsøkonomi), forbrugerforhold, 

transformationsenhed, forandringsmodel 

(Organisation), behov, excel, databaser, 

 Eleven skal kunne arbejde med et 

kontoropgaver på flere måder, 

udvikle og reflektere over relevante 

elementer for et kontor. Samtidigt 

skal eleven kunne præsentere sit 

arbejde om kontorrelevante 

opgaver mundtligt og skriftligt. 

Præsentationerne skal indeholde 

forside, indholdsfortegnelse, 

indledning, problemformulering, 

metode, analyse, konklusion, 

litteraturliste og bilag. Arbejdet skal 

indeholde elevens ideer og 

løsningsforslag til 

problemformuleringerne. 
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hjemmesider (It), diagrammer, statistik og 

funktioner (Matematik), 

kommunikationsmodellen (Dansk). 

Se om du kan finde statistikker eller tekster til 

at finde en ide eller løsning, hvis ikke du 

allerede har en løsning. Du kan evt. bruge 

google. 

Du skal analysere dine teorier og modeller i 

forhold til din ide eller løsning til Holbæk 

Kommune. 

Du skal beskrive, hvorledes du foretager din 

analyse. 

Hvilke løsninger/resultater kommer du frem 

til, og beskriv løsningsforslagene? 

Budget over udviklingsomkostninger samt 

tilhørende grafer. 

 

3. Konklusion 

Konklusionen indeholder ikke ny information, 

som ikke er nævnt under metode og analyse. 

 

 

Litteraturliste 

Bilag 

 

4 Opgaver i Systime   

5 Eksamensopgave   

 

 

 

 

EVALUERING: 

 

Hvornår Format Værdi 

Projekt 1 Individuel feedback. Kommentarer til 

besvarelse. 

 

Projekt 2 Individuel feedback. Kommentarer til 

besvarelse. 

 

Besvarelse på 

opgaver i Systime 

Individuel feedback. Kommentarer til 

besvarelse. 

 

   

 

 

BEDØMMELSESKRITERIER: 

 

Karakter & Kompetence Områder 
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Betegnelse Projekt 1 

mundtlig 

præsentation 

Projekt 1 skriftlig 

præsentation 

Projekt 2 

mundtlig 

præsentation 

Projekt 2 skriftlig 

præsentation 

Systime 

opgaver 

12 

Den 

fremragend

e præstation 

Eleven 

fremlægger sine 

løsningsforslag 

med en 

udtømmende 

viden om 

løsningsforslage

nes indhold, pris 

og en realistisk 

holdning til 

løsningsforslage

nes mulige 

succes med 

ingen eller få 

uvæsentlige 

mangler.  

 

Eleven kan 

planlægge, 

udføre, forklare 

og anvende sine 

løsningsforslag 

med en 

udtømmende 

viden om 

løsningsforslage

nes indhold, 

teori, pris og en 

realistisk 

holdning til 

løsningsforslage

nes mulige 

succes med 

ingen eller få 

uvæsentlige 

mangler.  

 

Eleven 

fremlægger sine 

løsningsforslag 

med en 

udtømmende 

viden om 

løsningsforslage

nes indhold, pris 

og en realistisk 

holdning til 

løsningsforslage

nes mulige 

succes med 

ingen eller få 

uvæsentlige 

mangler.  

 

Eleven kan 

planlægge, 

udføre, forklare 

og anvende sine 

løsningsforslag 

med en 

udtømmende 

viden om 

løsningsforslage

nes indhold, 

teori, pris og en 

realistisk 

holdning til 

løsningsforslage

nes mulige 

succes med 

ingen eller få 

uvæsentlige 

mangler.  

 

Eleven 

afleverer en 

besvarelse 

med 

udtømmen

de viden og 

teori om 

opgavens 

indhold og 

teori med 

ingen eller 

få 

uvæsentlig

e mangler. 

10 

Den 

fortrinlige 

præstation 

Eleven 

fremlægger sine 

løsningsforslag 

med en 

omfattende 

viden om 

løsningsforslage

nes mulige 

succes med 

mindre 

væsentlige 

mangler. 

Eleven kan 

planlægge, 

udføre, forklare 

og anvende sine 

løsningsforslag 

med en 

omfattende 

viden og teori 

om 

løsningsforslage

nes mulige 

succes med 

mindre 

væsentlige 

mangler. 

Eleven 

fremlægger sine 

løsningsforslag 

med en 

omfattende 

viden om 

løsningsforslage

nes mulige 

succes med 

mindre 

væsentlige 

mangler. 

Eleven kan 

planlægge, 

udføre, forklare 

og anvende sine 

løsningsforslag 

med en 

omfattende 

viden og teori 

om 

løsningsforslage

nes mulige 

succes med 

mindre 

væsentlige 

mangler. 

Eleven 

afleverer en 

besvarelse 

med en 

omfattende 

viden og 

teori om 

opgavens 

indhold og 

teori med 

mindre 

væsentlige 

mangler. 

7 

Den gode 

præstation 

Eleven 

fremlægger sine 

løsningsforslag 

med en viden 

om 

løsningsforslage

nes mulige 

Eleven kan 

planlægge, 

udføre, forklare 

og anvende sine 

løsningsforslag 

med en viden og 

teori om 

løsningsforslage

Eleven 

fremlægger sine 

løsningsforslag 

med en viden 

om 

løsningsforslage

nes mulige 

Eleven kan 

planlægge, 

udføre, forklare 

og anvende sine 

løsningsforslag 

med en viden og 

teori om 

løsningsforslage

Eleven 

afleverer en 

besvarelse 

med en 

viden og 

teori om 

opgavens 

indhold og 
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succes med en 

del mangler. 

nes mulige 

succes med en 

del mangler. 

succes med en 

del mangler. 

nes mulige 

succes med en 

del mangler. 

teori med 

en del 

mangler.  

4 

Den jævne 

præstation 

Eleven 

fremlægger sine 

løsningsforslag 

med en mindre 

grad af viden om 

løsningsforslage

nes mulige 

succes med 

adskillige 

væsentlige 

mangler. 

Eleven kan 

planlægge, 

udføre, forklare 

og anvende sine 

løsningsforslag 

med en mindre 

grad af viden og 

teori om 

løsningsforslage

nes mulige 

succes med 

adskillige 

væsentlige 

mangler. 

Eleven 

fremlægger sine 

løsningsforslag 

med en mindre 

grad af viden om 

løsningsforslage

nes mulige 

succes med 

adskillige 

væsentlige 

mangler. 

Eleven kan 

planlægge, 

udføre, forklare 

og anvende sine 

løsningsforslag 

med en mindre 

grad af viden og 

teori om 

løsningsforslage

nes mulige 

succes med 

adskillige 

væsentlige 

mangler. 

Eleven 

afleverer en 

besvarelse 

med en 

mindre 

grad af 

viden og 

teori om 

opgavens 

indhold og 

teori med 

adskillige 

væsentlige 

mangler. 

02 

Den 

tilstrækkelig

e præstation 

Eleven 

fremlægger sine 

løsningsforslag 

med den 

minimalt 

acceptable grad 

af viden om 

løsningsforslage

nes mulige 

succes. 

Eleven kan 

planlægge, 

udføre, forklare 

og anvende sine 

løsningsforslag 

med den 

minimalt 

acceptable grad 

af viden og teori 

om 

løsningsforslage

nes mulige 

succes. 

Eleven 

fremlægger sine 

løsningsforslag 

med den 

minimalt 

acceptable grad 

af viden om 

løsningsforslage

nes mulige 

succes. 

Eleven kan 

planlægge, 

udføre, forklare 

og anvende sine 

løsningsforslag 

med den 

minimalt 

acceptable grad 

af viden og teori 

om 

løsningsforslage

nes mulige 

succes. 

Eleven 

afleverer en 

besvarelse 

med en 

minimalt 

acceptabel 

grad af 

viden og 

teori om 

opgavens 

indhold og 

teori.  

00 

Den 

utilstrækkeli

ge 

præstation 

Eleven 

fremlægger ikke 

en acceptabel 

forståelse af 

løsningforslagen

e og deres 

mulige succes. 

Eleven kan ikke 

planlægge, 

udføre, forklare 

og anvende med 

en acceptabel 

forståelse viden 

og teori om 

løsningforslagen

e og deres 

mulige succes. 

Eleven 

fremlægger ikke 

en acceptabel 

forståelse af 

løsningforslagen

e og deres 

mulige succes. 

Eleven kan ikke 

planlægge, 

udføre, forklare 

og anvende med 

en acceptabel 

forståelse viden 

og teori om 

løsningforslagen

e og deres 

mulige succes. 

Eleven 

afleverer 

ikke 

besvarelse 

med en 

acceptabel 

forståelse 

af viden og 

teori om 

opgavens 

indhold og 

teori. 

-03 

Den ringe 

præstation 

Eleven har slet 

ikke fremlagt 

nogle 

løsningsforslag. 

Eleven har slet 

ikke planlagt, 

udført, forklaret 

og anvendt 

Eleven har slet 

ikke fremlagt 

nogle 

løsningsforslag. 

Eleven har slet 

ikke planlagt, 

udført, forklaret 

og anvendt 

Eleven har 

ikke 

afleveret en 

besvarelse. 
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nogle 

løsningsforslag. 

nogle 

løsningsforslag. 
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Fagplan  

Uddannelsesspecifikt fag Handel 
 

 

UDDANNELSE: Handel med kontor 

 

LÆRER: Kirsten Solvang 

 

FORMÅL:  

Som erhvervsuddannelse har en handelsuddannelse med specialer som overordnet formål, at eleverne 
gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for følgende 
overordnede kompetenceområder: 

1) Planlægning og varetagelse af arbejdsopgaver inden for en virksomheds handelsfunktioner. 
2) Planlægning og varetagelse af arbejdsopgaver inden for en virksomheds salgs-, service-, indkøbs- eller 
logistikfunktioner. 
3) Anvendelse af it-værktøjer, systemer og metoder inden for virksomhedens handels- og 
logistikfunktioner. 
Stk. 2. Eleven skal nå de uddannelsesmål, som er fastsat for det speciale, jf. stk. 3, som eleven har valgt. 
Stk. 3. Uddannelsen afsluttes med et af følgende specialer, niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for 

livslang læring: 
1) Handelsassistent, salg. Et eventuelt valg af brancheretning træffes efter § 5, stk. 3, 3. pkt. 
2) Indkøbsassistent. 
3) Logistikassistent. 

 

MINISERIETS FAGLIGE MÅL:  

For at kunne blive optaget til skoleundervisningen i hovedforløbet skal eleven opfylde betingelserne i stk. 2-
6. En elev i eux-forløb skal have erhvervet beviset for eux 1. del, jf. § 8, stk. 4. 

Stk. 2. Eleven skal have grundlæggende viden på følgende områder: 
1) Virksomhedens anvendelse af digital databehandling i forhold til fx kunder, produkter, serviceydelser 
m.v. 
2) Digitalisering af arbejdsprocesser. 
3) Datadisciplin samt metoder og værktøjer til kvalitetssikring og -udvikling af digitale processer. 
4) Almindeligt forekommende værktøjer og programmer til databehandling i en handelsvirksomhed, som 
fx CRM-systemer. 
5) Virksomhedens koncepter i relation til hvordan der kommunikeres med kunder og 
samarbejdspartnere. 
6) Virksomhedens basale digitale kommunikationsbehov og mest anvendte kommunikationskanaler. 
7) Forskellige kulturer og normer i international handel. 
8) Virksomhedens målgrupper for kommunikation og betydningen af sprogpolitik og normer i forhold til 
talesprog og i forhold til breve og mails. 
9) Virksomhedens kommunikationsstrategi i forhold til professionelle kunders behov for information om 
produkter, leveringstider og services. 
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10) Forskellige regneteknikker, som anvendes i en priskalkulation, og demonstration af forståelse af tal og 
resultater. 
11) Virksomhedens forskellige prisstrategier i forhold til fx kundegrupper. 
12) Virksomhedens strategiske mål med salg og servicefunktioner. 
13) Kvalitetskrav i forhold til salg og servicefunktioner, herunder såvel skrevne som uskrevne normer. 
14) Begreberne strategi, kundeadfærd, præferencestruktur samt kulturelle normer og værdier. 
15) Forskellige salgskanalers styrker og svagheder. 
16) Betydningen af relationsopbygning i forhold til kunder og leverandører. 
17) Forskellige metoder og værktøjer til at planlægge og udføre salg og serviceopgaver. 
18) Virksomhedens handelsfunktioner som fx salg, kundeservice, indkøb og logistik. 
19) Konkrete funktioners bidrag til virksomhedens overordnede rolle i værdi- og forsyningskæder i 
forhold til virksomhedens rolle i værdi- og forsyningskæder. 
Stk. 3. Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og redskaber til 

løsning af enkle opgaver under overholdelsen af relevante forskrifter: 
1) Indhentning af data til brug for en afgrænset opgave og anvendelse af digitale værktøjer til indsamling 
af data samt behandling og præsentation af dem. 
2) Udarbejdelse af forslag til digitalisering af dele af en arbejdsproces ved anvendelse af gængse digitale 
programmer og værktøjer. 
3) Mundtlig præsentation af en afgrænset opgave inden for salg, indkøb eller logistik i forhold til et 
opstillet mål for formidlingen. 
4) Udarbejdelse af korte tekster i forhold til en konkret salgs- eller markedsføringsaktivitet og begrundelse 
for valg af sproglig norm i forhold til tekstens indhold og målgruppe for teksten samt 
kommunikationskanal. 
5) Evaluering af egen formidlingsindsats. 
6) Beregninger med og uden anvendelse af hjælpemidler. 
7) Evaluering af egne kalkulationer vurderet ud fra forskellige prisstrategier. 
8) Begrundelse af hvad godt købmandsskab vil være i forhold til en konkret opgave. 
9) Planlægning af en konkret afgrænset salgsopgave i forhold til forskellige former for salg. 
10) Skelnen mellem forskellige typer af services, som typisk gives i en handelsvirksomhed, som fx 
eftersalgsservice, reklamationshåndtering eller salgssupport. 
11) Planlægning af en konkret afgrænset salgs- eller serviceopgave i forhold til kundeadfærd, kultur, 
normer, værdier m.v. 
12) Skelnen mellem forskellige opgavers placering i virksomhedens værdi- og forsyningskæde. 
13) Udførelse af afgrænsede arbejdsopgaver, som knytter sig til salg, kundeservice, indkøb og logistik, og 
forklaring af, hvordan disse opgaver bidrager til værdiskabelse i virksomheden. 
14) Forklaring af et produkts vej gennem værdi- og forsyningskæden. 
15) Evaluering af anvendelsen af udvalgte værktøjer og metoder til kvalitetssikring. 
16) Evaluering af egen opgaveløsning i forhold til en helhedsforståelse af de værdi- og forsyningskæder, 
som virksomheden indgår i. 
Stk. 4. Eleven skal have færdigheder i at kunne korrigere for følgende fejl eller afvigelser fra en plan eller 

standard: 
1) Fejl i databehandling. 
2) Fejl i serviceopgaver. 
3) Fejl i forhold til sprogrigtighed, grammatik og retskrivning. 
Stk. 5. Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne: 
1) planlægge og udføre digital databehandling selvstændigt i forhold til afgrænsede arbejdsprocesser og 
udpege forskelle i virksomheders behov for og behandling af data, 
2) planlægge og udføre formidling selvstændigt i forhold til afgrænsede opgaver inden for salg, indkøb og 
logistik og udpege forskelle i anvendelse af metoder og værktøjer i forhold til kulturer, 
virksomhedskoncepter, kommunikationskanaler og målgrupper, 
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3) afgøre selvstændigt i ukendte situationer, om et tiltag, fx et salgs- eller markedsføringsinitiativ, ud fra 
kalkulation er rentabelt eller ej, og herunder forklare, hvorfor tiltaget skal gennemføres eller ej, 
4) planlægge og udføre salg og serviceopgaver selvstændigt ud fra en viden om strategi, kundeadfærd, 
præferencestruktur, kulturelle normer og værdier samt mulige kommunikationskanaler, og 
5) tage ansvar selvstændigt i ukendte situationer for afgrænsede opgaver inden for en virksomheds salgs-
, kundeservice-, indkøbs-, eller logistikfunktion ud fra en helhedsforståelse af de værdi- og 
forsyningskæder, som virksomheden indgår i. 
Stk. 6. Eleven skal have gennemført følgende grundfag på følgende niveau med et karaktergennemsnit på 

2,0: 
1) Dansk på C-niveau. 
2) Engelsk på C-niveau. 
3) Erhvervsøkonomi på C-niveau. 
4) Afsætning på C-niveau. 
5) Informationsteknologi på C-niveau. 

 

Eleverne skal kunne: 

 

FAGETS LÆRINGSMÅL:  

Eleven skal kunne arbejde med handel på flere måder, udvikle og reflektere over handelssituationer. 

Samtidigt skal eleven kunne præsentere opgaver om handel mundtligt og skriftligt. Præsentationerne skal 

indeholde forside, indholdsfortegnelse, indledning, problemformulering, metode, analyse, konklusion, 

litteraturliste og bilag. Arbejdet skal indeholde elevens ideer og løsningsforslag til problemformuleringerne. 

 

 

PÅKRÆVET LÆSEMATERIALE:  

Systime Uddannelsesspecifikke fag. 2 fællesmoduler + fagmoduler for Handelsuddannelsen. 

 

 

DIDAKTISKE METODER: 

Ideudviklingsproces, metode og analyse, virksomhedsbesøg, skriftlig rapportskrivning og mundtlig 

præsentation. 

 

 

FAGETS INDHOLD: 

Uge/forløb Emne Læseskema Læringsmål [ministeriets faglige mål 

omsat til specifikke læringsmål] 

1 Intro 
4. Fortæl om dig selv gennem et objekt, 

mobil el. 
5. Fortæl 2 løgne + 1 sandhed om dig 

selv. Klassen skal gætte sandheden. 
6. Skriv 3 ting, du skal nå, inden du dør. 

 

 Lær hinanden at kende. 

2 Projekt Autohuset Stormgaard - 

Uddannelsesspecifikke fag  

Indhold i rapporten  

  

 Helhedsorienteret, 
problemorienteret, 
projektorienteret, kollaborativt, 
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Indholdsfortegnelse 

1.Indledning 

Hvad går din opgave ud på? Hvor har du fået 

ideen fra? Hvad er ”state of the art” nu?  Det 

betyder den måde, som Stormgaards 

arbejdsprocesser udføres på nuværende 

tidspunkt. 

Findes der lignende situationer i andre 

virksomheder? 

 

2.Problemformulering 

Hvorledes kan Autohuset Stormgaard ændre 

sine arbejdsprocedurer, så de kan få flere 

kunder i telefonisk kontakt?  

 

3. Metode 

Du skal tage udgangspunkt i din egen 

uddannelse - kontor, detail eller handel. 

Hvad vil du undersøge? Har du en løsning, 

eller hvad vil du gøre for at finde en løsning? 

(modeller, teorier) 

Du skal inddrage teori og metoder fra fagene 

afsætning, erhvervsøkonomi, It, organisation 

og de øvrige grundfag så vidt, det er muligt. 

Du skal beskrive og inddrage emnerne, 

virksomhedstype, distributionskæden, 

budget, forbrugerforhold, 

transformationsenhed, personligt salg, 

kommunikationsmodellen, behov, excel, 

diagrammer, forandringsmodel, … 

Se om du kan finde statistikker eller tekster til 

at finde en ide eller løsning, hvis ikke du 

allerede har en løsning. Du kan evt. bruge 

google. 

 

4.Analyse 

Du skal analysere dine teorier og modeller i 

forhold til din ide eller løsning til Stormgaard. 

Du skal beskrive, hvorledes du foretager din 

analyse. 

Hvilke løsninger/resultater kommer du frem 

til, og beskriv løsningsforslagene? 

Budget over udviklingsomkostninger samt 

tilhørende grafer. 

 

4. Konklusion 

innovativt arbejde. Kompetencer i 
skriftlig og mundtlig præsentation. 
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5. Perspektivering 

 

Litteraturliste 

Bilag 

 

3 Projekt Handelsuddannelsen - 

Uddannelsesspecifikke fag  

 

Indhold i rapporten  

  

Indholdsfortegnelse 

1.Indledning 

Hvad går din opgave ud på? Hvad er ”state of 

the art” nu?  Det betyder den måde, som 

Holbæk Kommunes arbejdsprocesser udføres 

på nuværende tidspunkt. 

Findes der lignende situationer i andre 

virksomheder? 

 

2.Problemformulering 

Hvorledes kan Dagrofa skabe et salg til nye 

virksomheder? 

Hvorledes kan Dagrofa øge sit salg til 

eksisterende kunder? 

 

3. Metode og analyse 

Hvad vil du undersøge? Har du en eller flere 

løsninger, eller hvad vil du gøre for at finde en 

løsning? (modeller, teorier) 

Du skal inddrage teori og metoder fra fagene 

afsætning, erhvervsøkonomi, It, organisation 

og de øvrige grundfag så vidt, det er muligt. 

Du skal beskrive og inddrage emnerne, 

virksomhedstype, distributionskæden, budget 

(Erhvervsøkonomi), forbrugerforhold, 

transformationsenhed, forandringsmodel 

(Organisation), personligt salg, behov, 

købemotiver, excel, databaser, hjemmesider 

(It), diagrammer, statistik og funktioner 

(Matematik), kommunikationsmodellen 

(Dansk). 

Se om du kan finde statistikker eller tekster til 

at finde en ide eller løsning, hvis ikke du 

allerede har en løsning. Du kan evt. bruge 

google. 

 Eleven skal kunne arbejde med 

handel på flere måder, udvikle og 

reflektere over handelssituationer. 

Samtidigt skal eleven kunne 

præsentere opgaver om handel 

mundtligt og skriftligt. 

Præsentationerne skal indeholde 

forside, indholdsfortegnelse, 

indledning, problemformulering, 

metode, analyse, konklusion, 

litteraturliste og bilag. Arbejdet skal 

indeholde elevens ideer og 

løsningsforslag til 

problemformuleringerne. 
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Du skal analysere dine teorier og modeller i 

forhold til din ide eller løsning til Dagrofa. 

Du skal beskrive, hvorledes du foretager din 

analyse. 

Hvilke løsninger/resultater kommer du frem 

til, og beskriv løsningsforslagene? 

Budget over udviklingsomkostninger samt 

tilhørende grafer. 

 

4. Konklusion 

 

 

 

Litteraturliste 

Bilag 

 

4 Opgaver i Systime   

5 Eksamensopgave   

 

 

 

EVALUERING: 

 

Hvornår Format Værdi 

Efter projekt 1 Individuel feedback. Kommentarer til 

besvarelse. 

 

Efter projekt 2 Individuel feedback. Kommentarer til 

besvarelse. 

 

Efter besvarelse af 

opgaver i Systime 

Individuel feedback. Kommentarer til 

besvarelse. 

 

   

 

 

BEDØMMELSESKRITERIER: 

 

Karakter & 

Betegnelse 

Kompetence Områder 

Projekt 1 

mundtlig 

præsentation 

Projekt 1 skriftlig 

præsentation 

Projekt 2 

mundtlig 

præsentation 

Projekt 2 skriftlig 

præsentation 

Systime 

opgaver 

12 

Den 

fremragend

e præstation 

Eleven 

fremlægger sine 

løsningsforslag 

med en 

udtømmende 

viden om 

løsningsforslage

Eleven kan 

planlægge, 

udføre, forklare 

og anvende sine 

løsningsforslag 

med en 

udtømmende 

Eleven 

fremlægger sine 

løsningsforslag 

med en 

udtømmende 

viden om 

løsningsforslage

Eleven kan 

planlægge, 

udføre, forklare 

og anvende sine 

løsningsforslag 

med en 

udtømmende 

Eleven 

afleverer en 

besvarelse 

med 

udtømmen

de viden og 

teori om 
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nes indhold, pris 

og en realistisk 

holdning til 

løsningsforslage

nes mulige 

succes med 

ingen eller få 

uvæsentlige 

mangler.  

 

viden om 

løsningsforslage

nes indhold, 

teori, pris og en 

realistisk 

holdning til 

løsningsforslage

nes mulige 

succes med 

ingen eller få 

uvæsentlige 

mangler.  

 

nes indhold, pris 

og en realistisk 

holdning til 

løsningsforslage

nes mulige 

succes med 

ingen eller få 

uvæsentlige 

mangler.  

 

viden om 

løsningsforslage

nes indhold, 

teori, pris og en 

realistisk 

holdning til 

løsningsforslage

nes mulige 

succes med 

ingen eller få 

uvæsentlige 

mangler.  

 

opgavens 

indhold og 

teori med 

ingen eller 

få 

uvæsentlig

e mangler. 

10 

Den 

fortrinlige 

præstation 

Eleven 

fremlægger sine 

løsningsforslag 

med en 

omfattende 

viden om 

løsningsforslage

nes mulige 

succes med 

mindre 

væsentlige 

mangler. 

Eleven kan 

planlægge, 

udføre, forklare 

og anvende sine 

løsningsforslag 

med en 

omfattende 

viden og teori 

om 

løsningsforslage

nes mulige 

succes med 

mindre 

væsentlige 

mangler. 

Eleven 

fremlægger sine 

løsningsforslag 

med en 

omfattende 

viden om 

løsningsforslage

nes mulige 

succes med 

mindre 

væsentlige 

mangler. 

Eleven kan 

planlægge, 

udføre, forklare 

og anvende sine 

løsningsforslag 

med en 

omfattende 

viden og teori 

om 

løsningsforslage

nes mulige 

succes med 

mindre 

væsentlige 

mangler. 

Eleven 

afleverer en 

besvarelse 

med en 

omfattende 

viden og 

teori om 

opgavens 

indhold og 

teori med 

mindre 

væsentlige 

mangler. 

7 

Den gode 

præstation 

Eleven 

fremlægger sine 

løsningsforslag 

med en viden 

om 

løsningsforslage

nes mulige 

succes med en 

del mangler. 

Eleven kan 

planlægge, 

udføre, forklare 

og anvende sine 

løsningsforslag 

med en viden og 

teori om 

løsningsforslage

nes mulige 

succes med en 

del mangler. 

Eleven 

fremlægger sine 

løsningsforslag 

med en viden 

om 

løsningsforslage

nes mulige 

succes med en 

del mangler. 

Eleven kan 

planlægge, 

udføre, forklare 

og anvende sine 

løsningsforslag 

med en viden og 

teori om 

løsningsforslage

nes mulige 

succes med en 

del mangler. 

Eleven 

afleverer en 

besvarelse 

med en 

viden og 

teori om 

opgavens 

indhold og 

teori med 

en del 

mangler.  

4 

Den jævne 

præstation 

Eleven 

fremlægger sine 

løsningsforslag 

med en mindre 

grad af viden om 

løsningsforslage

nes mulige 

Eleven kan 

planlægge, 

udføre, forklare 

og anvende sine 

løsningsforslag 

med en mindre 

grad af viden og 

Eleven 

fremlægger sine 

løsningsforslag 

med en mindre 

grad af viden om 

løsningsforslage

nes mulige 

Eleven kan 

planlægge, 

udføre, forklare 

og anvende sine 

løsningsforslag 

med en mindre 

grad af viden og 

Eleven 

afleverer en 

besvarelse 

med en 

mindre 

grad af 

viden og 



 LUP Merkantil Holbæk   

Rev. april 2017    Side 105 af 121

  
 

succes med 

adskillige 

væsentlige 

mangler. 

teori om 

løsningsforslage

nes mulige 

succes med 

adskillige 

væsentlige 

mangler. 

succes med 

adskillige 

væsentlige 

mangler. 

teori om 

løsningsforslage

nes mulige 

succes med 

adskillige 

væsentlige 

mangler. 

teori om 

opgavens 

indhold og 

teori med 

adskillige 

væsentlige 

mangler. 

02 

Den 

tilstrækkelig

e præstation 

Eleven 

fremlægger sine 

løsningsforslag 

med den 

minimalt 

acceptable grad 

af viden om 

løsningsforslage

nes mulige 

succes. 

Eleven kan 

planlægge, 

udføre, forklare 

og anvende sine 

løsningsforslag 

med den 

minimalt 

acceptable grad 

af viden og teori 

om 

løsningsforslage

nes mulige 

succes. 

Eleven 

fremlægger sine 

løsningsforslag 

med den 

minimalt 

acceptable grad 

af viden om 

løsningsforslage

nes mulige 

succes. 

Eleven kan 

planlægge, 

udføre, forklare 

og anvende sine 

løsningsforslag 

med den 

minimalt 

acceptable grad 

af viden og teori 

om 

løsningsforslage

nes mulige 

succes. 

Eleven 

afleverer en 

besvarelse 

med en 

minimalt 

acceptabel 

grad af 

viden og 

teori om 

opgavens 

indhold og 

teori.  

00 

Den 

utilstrækkeli

ge 

præstation 

Eleven 

fremlægger ikke 

en acceptabel 

forståelse af 

løsningforslagen

e og deres 

mulige succes. 

Eleven kan ikke 

planlægge, 

udføre, forklare 

og anvende med 

en acceptabel 

forståelse viden 

og teori om 

løsningforslagen

e og deres 

mulige succes. 

Eleven 

fremlægger ikke 

en acceptabel 

forståelse af 

løsningforslagen

e og deres 

mulige succes. 

Eleven kan ikke 

planlægge, 

udføre, forklare 

og anvende med 

en acceptabel 

forståelse viden 

og teori om 

løsningforslagen

e og deres 

mulige succes. 

Eleven 

afleverer 

ikke 

besvarelse 

med en 

acceptabel 

forståelse 

af viden og 

teori om 

opgavens 

indhold og 

teori. 

-03 

Den ringe 

præstation 

Eleven har slet 

ikke fremlagt 

nogle 

løsningsforslag. 

Eleven har slet 

ikke planlagt, 

udført, forklaret 

og anvendt 

nogle 

løsningsforslag. 

Eleven har slet 

ikke fremlagt 

nogle 

løsningsforslag. 

Eleven har slet 

ikke planlagt, 

udført, forklaret 

og anvendt 

nogle 

løsningsforslag. 

Eleven har 

ikke 

afleveret en 

besvarelse. 
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Fagplan  

Uddannelsesspecifikt fag Event 
 

 

UDDANNELSE: Eventkoordinator 

 

LÆRER: Kirsten Solvang 

 

FORMÅL:  

Erhvervsuddannelsen til eventkoordinator har som overordnet formål, at eleverne gennem 
skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for følgende overordnede 
kompetenceområder: 

1) Udvikling af events (oplevelser) inden for oplevelsesområdet. 
2) Administration og koordination med hensyn til planlægning, gennemførelse og evaluering af events. 

 

MINISTERIETS FAGLIGE MÅL 

For at kunne blive optaget til skoleundervisningen i hovedforløbet skal eleven opfylde betingelserne i stk. 
2-5. En elev i eux-forløb skal have erhvervet beviset for eux 1. del, jf. § 8, stk. 4. 

Stk. 2. Eleven skal have grundlæggende viden på følgende områder: 
1) Målgrupper for kommunikation og betydningen af sprognormer i forhold til talesprog og 
præsentationer samt breve og mails. 
2) Kommunikationskanaler og teknologiske værktøjer i forhold til formidling og ønsket effekt. 
3) Kommunikationssituationer. 
4) Faser i et udviklingsprojekt. 
5) Administrative, økonomiske, juridiske og sikkerhedsmæssige aspekter ved en eventopgave. 
6) Projektstyring og kvalitetssikring. 
7) Idéudviklingsprocessens forskellige faser. 
8) Juridiske og sikkerhedsmæssige aspekter ved en eventopgave. 
9) Projektøkonomi, budgettering, nøgletal og principper for forretningsdrift generelt. 
10) Relevante salgs- og kommunikationskanaler og redegørelse for valg af kanal i forbindelse med en 
udvalgt udviklingsopgave. 
Stk. 3. Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og redskaber til 

løsning af enkle opgaver under overholdelsen af relevante forskrifter: 
1) Udførelse af mundtlig præsentation af en afgrænset opgave ved hjælp af teknologiske værktøjer i 
forhold til et opstillet mål for formidlingen og under hensyntagen til målgruppen. 
2) Udarbejdelse af korte tekster på dansk og engelsk i forhold til en konkret udviklingsopgave og 
begrundelse for valg af sproglig norm i forhold til tekstens indhold, målgruppe for teksten samt 
kommunikationskanal. 
3) Udarbejdelse af og begrundelse for alternative løsnings- og styringsmodeller for opgaver ud fra 
virksomhedens og kundens forventninger til service og kvalitet. 
4) Udarbejdelse af projektplaner og præsentationer ved hjælp af IT-værktøjer. 
5) Anvendelse af kreative metoder til idéudvikling og forklaring af forretningspotentialet i en eventidé. 
6) Udarbejdelse af budgetter, forskellige former for tilbud og andre konkrete beregninger og synliggørelse 
af de forventede økonomiske udgifter og indtægter ved en opgave. 
7) Udarbejdelse af en simpel salgs- og markedsføringsplan i forbindelse med gennemførelsen af en 
udviklingsopgave i eventbranchen. 
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8) Udvælgelse af værktøjer og metoder til at sikre kreativ og visionær formidling af en konkret 
udviklingsopgave eller præsentation til den valgte målgruppe og evaluering af egen fremstilling ved hjælp 
heraf. 
9) Løbende justering og opfølgning samt afsluttende projektevalueringer. 
10) Analyse af forskellige problemstillinger og opstilling af alternative løsningsmodeller. 
11) Korrektion af budgetter og planer som følge af afvigelser af de planlagte elementer. 
Stk. 4. Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne: 
1) planlægge og udføre mundtlig og skriftlig kommunikation selvstændigt i forhold til afgrænsede 
arbejdsprocesser og udpege forskelle i anvendelse af sproget og personlig fremtræden i forhold til 
kommunikationskanaler, målgrupper og kommunikationssituationer, 
2) planlægge og udføre alle elementer i en afgrænset udviklingsopgave selvstændigt ud fra en 
helhedsforståelse samt involvere relevante partnere og følge op på målet i forhold til det opnåede 
resultat og 
3) udvikle en idé fra start til slut selvstændigt og med inddragelse af andre under hensyntagen til 
målgruppens behov og forventninger og de økonomiske rammer for eventopgaven. 
Stk. 5. Eleven skal have gennemført følgende grundfag på følgende niveauer med et karaktergennemsnit 

på 2,0: 
1) Dansk på C-niveau. 
2) Engelsk på C-niveau. 
3) Erhvervsøkonomi på C-niveau. 
4) Afsætning på C-niveau. 
5) Informationsteknologi på C-niveau. 

  

Eleverne skal kunne: 

 

FAGETS LÆRINGSMÅL:  

Eleven skal kunne arbejde med et event på flere måder, udvikle et event, reflektere over og afholde et event. 

Alle krav til et event indgår, så det overholder sikkerhedsmæssige krav, tilladelser og oplevelser. Samtidigt 

skal eleven kunne præsentere sit event mundtligt og skriftligt. Præsentationerne skal indeholde forside, 

indholdsfortegnelse, indledning, problemformulering, metode, analyse, konklusion, litteraturliste og bilag. 

Arbejdet skal indeholde elevens ideer og løsningsforslag til problemformuleringerne. 

 

PÅKRÆVET LÆSEMATERIALE:  

Systime Uddannelsesspecifikke fag. 2 fællesmoduler + fagmoduler for Eventkoordinatoruddannelsen. 

 

DIDAKTISKE METODER:  

Ideudviklingsproces, metode og analyse, virksomhedsbesøg, skriftlig rapportskrivning og mundtlig 

præsentation. 

 

 

FAGETS INDHOLD: 

Uge/forløb Emne Læseskema Læringsmål [ministeriets faglige 

mål omsat til specifikke 

læringsmål] 

1 Intro 
7. Fortæl om dig selv gennem et objekt, 

mobil el. 

 Lær hinanden at kende. 
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8. Fortæl 2 løgne + 1 sandhed om dig selv. 
Klassen skal gætte sandheden. 

9. Skriv 3 ting, du skal nå, inden du dør. 
 

2 Projekt Autohuset Stormgaard - 

Uddannelsesspecifikke fag  

Indhold i rapporten  

  

Indholdsfortegnelse 

1.Indledning 

Hvad går din opgave ud på? Hvor har du fået 

ideen fra? Hvad er ”state of the art” nu?  Det 

betyder den måde, som Stormgaards 

arbejdsprocesser udføres på nuværende 

tidspunkt. 

Findes der lignende situationer i andre 

virksomheder? 

 

2.Problemformulering 

Hvorledes kan Autohuset Stormgaard ændre sine 

arbejdsprocedurer, så de kan få flere kunder i 

telefonisk kontakt?  

 

3. Metode 

Du skal tage udgangspunkt i din egen 

uddannelse - kontor, detail eller handel. 

Hvad vil du undersøge? Har du en løsning, eller 

hvad vil du gøre for at finde en løsning? 

(modeller, teorier) 

Du skal inddrage teori og metoder fra fagene 

afsætning, erhvervsøkonomi, It, organisation og 

de øvrige grundfag så vidt, det er muligt. 

Du skal beskrive og inddrage emnerne, 

virksomhedstype, distributionskæden, budget, 

forbrugerforhold, transformationsenhed, 

personligt salg, kommunikationsmodellen, 

behov, excel, diagrammer, forandringsmodel, … 

Se om du kan finde statistikker eller tekster til at 

finde en ide eller løsning, hvis ikke du allerede 

har en løsning. Du kan evt. bruge google. 

 

4.Analyse 

Du skal analysere dine teorier og modeller i 

forhold til din ide eller løsning til Stormgaard. 

Du skal beskrive, hvorledes du foretager din 

analyse. 

 Helhedsorienteret, 
problemorienteret, 
projektorienteret, kollaborativt, 
innovativt arbejde. Kompetencer i 
skriftlig og mundtlig 
præsentation. 
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Hvilke løsninger/resultater kommer du frem til, 

og beskriv løsningsforslagene? 

Budget over udviklingsomkostninger samt 

tilhørende grafer. 

 

4. Konklusion 

 

5. Perspektivering 

 

Litteraturliste 

Bilag 

 

3 Opgave til eventkoordinatoruddannelsen i USF 

 

Nedenstående opgave skal afleveres som 

rapport via Lectio senest 1.april. Rapporten skal 

præsenteres til fremlæggelsen. Du får en 

karakter for din rapport og din aktivitet i 

timerne.  

Som nyudnævnt eventkoordinator i Holbæk 

Byforum, er du fra ledelsens side blevet bedt 

om at udarbejde en event til eventdagen ”Biler 

på Ahlgade”. Eventen er blevet til på baggrund 

af et samarbejde mellem Holbæk Byforum og 

Automobilhandlerforeningen. Eventen er en 

årlig tilbagevendende aktivitet, som går 10-12 

år tilbage. Man forsøger nu at løfte og 

modernisere konceptet.  

Du skal udarbejde noget skriftligt materiale, 

som kan udleveres til interesserede gæster før 

og på dagen. Det er vigtigt for ledelse, at 

eventen afspejler Holbæk Byforum´s værdier og 

salg af biler. 

Problemformuleringen for opgaven er: 

Hvordan kan man løfte og forny ”Biler på 

Ahlgade” for at tilsikre at konceptet også er 

holdbart i de kommende år? Hvilke virkemidler 

og hvad skal der til for at sikre den rette 

markedsføring? 

Du kan tage udgangspunkt i følgende punkter i 

din rapport: 

 Et konkret event og en beskrivelse af 

oplevelsen 

 SWOT 

 Målgruppe 

 Gantt- modellen 

 : Eleven skal kunne arbejde med et 

event på flere måder, udvikle et 

event, reflektere over og afholde 

et event. Alle krav til et event 

indgår, så det overholder 

sikkerhedsmæssige krav, 

tilladelser og oplevelser. Samtidigt 

skal eleven kunne præsentere sit 

event mundtligt og skriftligt. 

Præsentationerne skal indeholde 

forside, indholdsfortegnelse, 

indledning, problemformulering, 

metode, analyse, konklusion, 

litteraturliste og bilag. Arbejdet 

skal indeholde elevens ideer og 

løsningsforslag til 

problemformuleringerne. 
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 Mind-map 

 Christian Haves kriterier 

 Målsætning 

 Politikker 

 Kundernes ønsker og behov 

 Markedsføring 

 Budget 

 Prissætning 

 

Til din fremlæggelse skal du præsentere din 

løsning. 

 

4 Opgaver i Systime   

5 Eksamensopgave   

 

 

 

EVALUERING: 

 

Hvornår Format Værdi 

Efter projekt 1 Individuel feedback. Kommentarer til 

besvarelse. 

 

Efter projekt 2 Individuel feedback. Kommentarer til 

besvarelse. 

 

Efter aflevering af 

besvarelse fra 

Systime 

Individuel feedback. Kommentarer til 

besvarelse. 

 

   

 

 

BEDØMMELSESKRITERIER: 

 

 

Karakter & 

Betegnelse 

Kompetence Områder 

Projekt 1 

mundtlig 

præsentation 

Projekt 1 skriftlig 

præsentation 

Projekt 2 

mundtlig 

præsentation 

Projekt 2 skriftlig 

præsentation 

Systime 

opgaver 

12 

Den 

fremragend

e præstation 

Eleven 

fremlægger sine 

løsningsforslag 

med en 

udtømmende 

viden om 

løsningsforslage

nes indhold, pris 

Eleven kan 

planlægge, 

udføre, forklare 

og anvende sine 

løsningsforslag 

med en 

udtømmende 

viden om 

Eleven 

fremlægger sine 

løsningsforslag 

med en 

udtømmende 

viden om 

løsningsforslage

nes indhold, pris 

Eleven kan 

planlægge, 

udføre, forklare 

og anvende sine 

løsningsforslag 

med en 

udtømmende 

viden om 

Eleven 

afleverer en 

besvarelse 

med 

udtømmen

de viden og 

teori om 

opgavens 
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og en realistisk 

holdning til 

løsningsforslage

nes mulige 

succes med 

ingen eller få 

uvæsentlige 

mangler.  

 

løsningsforslage

nes indhold, 

teori, pris og en 

realistisk 

holdning til 

løsningsforslage

nes mulige 

succes med 

ingen eller få 

uvæsentlige 

mangler.  

 

og en realistisk 

holdning til 

løsningsforslage

nes mulige 

succes med 

ingen eller få 

uvæsentlige 

mangler.  

 

løsningsforslage

nes indhold, 

teori, pris og en 

realistisk 

holdning til 

løsningsforslage

nes mulige 

succes med 

ingen eller få 

uvæsentlige 

mangler.  

 

indhold og 

teori med 

ingen eller 

få 

uvæsentlig

e mangler. 

10 

Den 

fortrinlige 

præstation 

Eleven 

fremlægger sine 

løsningsforslag 

med en 

omfattende 

viden om 

løsningsforslage

nes mulige 

succes med 

mindre 

væsentlige 

mangler. 

Eleven kan 

planlægge, 

udføre, forklare 

og anvende sine 

løsningsforslag 

med en 

omfattende 

viden og teori 

om 

løsningsforslage

nes mulige 

succes med 

mindre 

væsentlige 

mangler. 

Eleven 

fremlægger sine 

løsningsforslag 

med en 

omfattende 

viden om 

løsningsforslage

nes mulige 

succes med 

mindre 

væsentlige 

mangler. 

Eleven kan 

planlægge, 

udføre, forklare 

og anvende sine 

løsningsforslag 

med en 

omfattende 

viden og teori 

om 

løsningsforslage

nes mulige 

succes med 

mindre 

væsentlige 

mangler. 

Eleven 

afleverer en 

besvarelse 

med en 

omfattende 

viden og 

teori om 

opgavens 

indhold og 

teori med 

mindre 

væsentlige 

mangler. 

7 

Den gode 

præstation 

Eleven 

fremlægger sine 

løsningsforslag 

med en viden 

om 

løsningsforslage

nes mulige 

succes med en 

del mangler. 

Eleven kan 

planlægge, 

udføre, forklare 

og anvende sine 

løsningsforslag 

med en viden og 

teori om 

løsningsforslage

nes mulige 

succes med en 

del mangler. 

Eleven 

fremlægger sine 

løsningsforslag 

med en viden 

om 

løsningsforslage

nes mulige 

succes med en 

del mangler. 

Eleven kan 

planlægge, 

udføre, forklare 

og anvende sine 

løsningsforslag 

med en viden og 

teori om 

løsningsforslage

nes mulige 

succes med en 

del mangler. 

Eleven 

afleverer en 

besvarelse 

med en 

viden og 

teori om 

opgavens 

indhold og 

teori med 

en del 

mangler.  

4 

Den jævne 

præstation 

Eleven 

fremlægger sine 

løsningsforslag 

med en mindre 

grad af viden om 

løsningsforslage

nes mulige 

succes med 

Eleven kan 

planlægge, 

udføre, forklare 

og anvende sine 

løsningsforslag 

med en mindre 

grad af viden og 

teori om 

Eleven 

fremlægger sine 

løsningsforslag 

med en mindre 

grad af viden om 

løsningsforslage

nes mulige 

succes med 

Eleven kan 

planlægge, 

udføre, forklare 

og anvende sine 

løsningsforslag 

med en mindre 

grad af viden og 

teori om 

Eleven 

afleverer en 

besvarelse 

med en 

mindre 

grad af 

viden og 

teori om 
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adskillige 

væsentlige 

mangler. 

løsningsforslage

nes mulige 

succes med 

adskillige 

væsentlige 

mangler. 

adskillige 

væsentlige 

mangler. 

løsningsforslage

nes mulige 

succes med 

adskillige 

væsentlige 

mangler. 

opgavens 

indhold og 

teori med 

adskillige 

væsentlige 

mangler. 

02 

Den 

tilstrækkelig

e præstation 

Eleven 

fremlægger sine 

løsningsforslag 

med den 

minimalt 

acceptable grad 

af viden om 

løsningsforslage

nes mulige 

succes. 

Eleven kan 

planlægge, 

udføre, forklare 

og anvende sine 

løsningsforslag 

med den 

minimalt 

acceptable grad 

af viden og teori 

om 

løsningsforslage

nes mulige 

succes. 

Eleven 

fremlægger sine 

løsningsforslag 

med den 

minimalt 

acceptable grad 

af viden om 

løsningsforslage

nes mulige 

succes. 

Eleven kan 

planlægge, 

udføre, forklare 

og anvende sine 

løsningsforslag 

med den 

minimalt 

acceptable grad 

af viden og teori 

om 

løsningsforslage

nes mulige 

succes. 

Eleven 

afleverer en 

besvarelse 

med en 

minimalt 

acceptabel 

grad af 

viden og 

teori om 

opgavens 

indhold og 

teori.  

00 

Den 

utilstrækkeli

ge 

præstation 

Eleven 

fremlægger ikke 

en acceptabel 

forståelse af 

løsningforslagen

e og deres 

mulige succes. 

Eleven kan ikke 

planlægge, 

udføre, forklare 

og anvende med 

en acceptabel 

forståelse viden 

og teori om 

løsningforslagen

e og deres 

mulige succes. 

Eleven 

fremlægger ikke 

en acceptabel 

forståelse af 

løsningforslagen

e og deres 

mulige succes. 

Eleven kan ikke 

planlægge, 

udføre, forklare 

og anvende med 

en acceptabel 

forståelse viden 

og teori om 

løsningforslagen

e og deres 

mulige succes. 

Eleven 

afleverer 

ikke 

besvarelse 

med en 

acceptabel 

forståelse 

af viden og 

teori om 

opgavens 

indhold og 

teori. 

-03 

Den ringe 

præstation 

Eleven har slet 

ikke fremlagt 

nogle 

løsningsforslag. 

Eleven har slet 

ikke planlagt, 

udført, forklaret 

og anvendt 

nogle 

løsningsforslag. 

Eleven har slet 

ikke fremlagt 

nogle 

løsningsforslag. 

Eleven har slet 

ikke planlagt, 

udført, forklaret 

og anvendt 

nogle 

løsningsforslag. 

Eleven har 

ikke 

afleveret en 

besvarelse. 
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Fagplan  

Uddannelsesspecifikt fag Detail 
 

 

UDDANNELSE: Detail med specialer 

 

LÆRER: Kirsten Solvang 

 

FORMÅL: Som erhvervsuddannelse har en detailhandelsuddannelse med specialer som overordnet formål, 
at eleverne gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for følgende 
overordnede kompetenceområder: 

1) Generelle salgs- og driftsmæssige funktioner og arbejdsopgaver i detailhandelsvirksomheder. 
2) Specialiserede opgaver inden for detailhandelsvirksomheders koncept, salg, butik og produkt samt drift 
i forskellige arbejdsfunktioner og butikskategorier. 
3) Værdiskabende opgaveløsninger inden for detailhandelsvirksomheders koncept, salg, butik og produkt 
samt drift. 
Stk. 2. Eleven skal nå de uddannelsesmål, som er fastsat for det speciale, jf. stk. 3, som eleven har valgt. 
Stk. 3. Uddannelsen afsluttes med et af følgende specialer, niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for 

livslang læring: 
1) Salgsassistent, herunder salgsassistent med profil. For så vidt angår salgsassistent med profil træffes 
valget af profil efter § 5, stk. 3, 3. pkt. 
2) Dekoratør/visual merchandiser. 
3) Blomsterdekoratør. 

 

 

 

MINISTERIETS FAGLIGE MÅL: For at kunne blive optaget til skoleundervisningen i hovedforløbet skal eleven 
opfylde betingelserne i stk. 2-5. En elev i eux-forløb skal have erhvervet beviset for eux 1. del, jf. § 8, stk. 4. 

Stk. 2. Eleven skal have grundlæggende viden på følgende områder: 
1) Arbejdsopgaver i forbindelse med salgsklar butik. 
2) Butikskoncepter og hvordan trends kan påvirke udvikling i koncepterne. 
3) Space management. 
4) Sammenhænge mellem afsætningskanaler og konkurrencesituationen. 
5) Værdikæden. 
6) Begrebet forretningsforståelse i en detailvirksomhed og de elementer, der indgår heri. 
7) Data til udvikling af kunderettede tilbud. 
8) Digitalisering af forretningsprocesser. 
9) Prisstrategier og deres påvirkning af fortjenesten. 
10) Frem- og tilbagegående kalkulation af priser og omkostninger. 
11) Afgrænsede dele af detailhandelslovgivningen. 
12) Opbygningen af en præsentation. 
13) Kropssprog og stemmeføring som elementer i at skabe en øget troværdighed. 
14) Forskellige faser af salgsprocessen ved personligt salg. 
15) Forskellige kundetyper. 
16) Konflikters opståen og håndtering. 
17) Kundeservice i detailhandelen. 
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18) Grundprincipper for visual merchandising. 
19) Principperne for indretning af et salgslokale. 
20) Grundprincipperne inden for opstillingsprincipper. 
21) Indholdet og opbygningen af en innovativ arbejdsproces. 
22) De forskellige arbejdsopgaver der indgår i udvikling og gennemførelse af en event/oplevelse i 
detailhandel. 
23) Events’ og oplevelsers indgåelse i en detailvirksomheds salg og markedsføring. 
24) Opbygning af et butikskoncept og sammenhængen imellem målgruppe og sortiment, beliggenhed, 
afsætningskanaler, markedsføring og hjemmeside, prispolitik samt servicekoncept. 
25) Forudsætninger der skal være til stede for at starte en ny butik. 
26) Fordele og ulemper ved afsætning igennem forskellige elektroniske kanaler. 
27) Multikanalmarkedsføring. 
28) Forskellige e-handelsplatforme. 
29) Fordele og ulemper ved anvendelse af forskellige sociale medier i en afsætningssituation. 
Stk. 3. Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og redskaber til 

løsning af enkle opgaver under overholdelsen af relevante forskrifter: 
1) Klargøring af butikken til salg. 
2) Skelnen mellem forskellige butikskoncepter og forklaring af trends’ påvirkning af konceptudviklingen. 
3) Forklaring af principperne i space management. 
4) Anvendelse af viden om afsætningskanalers påvirkning på konkurrencesituationen på et givent marked. 
5) Forklaring af koblingen imellem værdikæden og butikskoncepter. 
6) Analyse af udvalgte dele af detailhandelslovgivningens påvirkning af kunderne og butikken. 
7) Forklaring af koblingen imellem forskellige forretningskoncepter og fortjeneste og omkostninger ved 
koncepterne. 
8) Forklaring af hvordan en detailhandel kan udvikle kunderettede tilbud med anvendelse af data. 
9) Begrundelse for den stigende digitalisering af detailhandelen. 
10) Skelnen imellem forskellige forretningskoncepters anvendelse af prisstrategier. 
11) Udførelse af frem- og tilbagegående kalkulationer. 
12) Udarbejdelse af en præsentation. 
13) Gennemførelse af en forberedt præsentation. 
14) Forklaring af hvordan forskellige virkemidler, kropssprog, stemmeføringer og andet påvirker 
tilhørernes opfattelse af idéen, produktet eller konceptet. 
15) Kropssprogets anvendelse til at øge tilhørernes interesse i ideen, produktet eller konceptet. 
16) Anvendelse af stemmeføring aktivt ved præsentation. 
17) Anvendelse af de forskellige faser af salgsprocessen ved personligt salg. 
18) Begrundelse for hvordan salgsprocessen skal tilrettelægges i forhold til forskellige kundetyper. 
19) Forklaring af konflikthåndtering. 
20) Forklaring af god kundeservice. 
21) Anvendelse af grundprincipperne i visual merchandising til indretning af salgslokalet. 
22) Udarbejdelse af en opstilling ud fra grundprincipperne inden for opstillingsprincipper. 
23) Gennemførelse af innovativ arbejdsproces. 
24) Planlægning og udførelse af en mindre event i detailvirksomheden. 
25) Forklaring af detailhandelens fokus på oplevelser og events. 
26) Udarbejdelse af et butikskoncept ud fra givne produkter til givne målgrupper. 
27) Forklaring af faserne i etablering af en butik. 
28) Forklaring af hvordan afsætning igennem elektroniske kanaler kan kombineres med afsætning fra en 
fysisk butik. 
29) Forklaring af fordele ved multikanalmarkedsføring. 
30) Forklaring af den stigende anvendelse i e-handel ud fra forbrugernes købsadfærd og trends. 
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31) Forklaring af sammenhængen imellem anvendelse af forskellige sociale medier, sortiment og 
målgruppe. 
Stk. 4. Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne: 
1) for så vidt angår butiksdrift demonstrere bevidsthed om de daglige arbejdsopgaver i klargøringen af 
butikken vedrørende salg og om butikkens samlede placering og udtryk i forhold til markedet samt 
indretning af butikkens salgsareal, 
2) for så vidt angår butiksøkonomi anvende principper om godt købmandskab og anvende viden om den 
økonomiske sammenhæng i butikken i arbejdet med avance, omsætning, svind, omkostninger, 
kalkulation og prisfastsættelse, 
3) for så vidt angår performance præsentere et produkt, et koncept eller lignende over for en forsamling, 
4) for så vidt angår salg demonstrere bevidsthed om salgsprocessen og egen medvirken heri og om 
betydningen af kundeservice som en central del af det daglige arbejde i detailhandelen, 
5) for så vidt angår visual merchandising demonstrere bevidsthed om metoder til varepræsentation og 
salgslokalets indretning, 
6) for så vidt angår innovation og iværksætteri demonstrere bevidsthed om innovative arbejdsprocesser 
og de forudsætninger, der kræves for udvikling og etablering af en ny idé eller virksomhed, og 
7) for så vidt angår afsætning via elektroniske medier afgøre valg af afsætningskanal ud fra givne 
produkter og en given målgruppe og demonstrere bevidsthed om sammenhængen imellem den fysiske 
butik og digitale afsætningskanaler. 
Stk. 5. Eleven skal have gennemført følgende grundfag på følgende niveau med et karaktergennemsnit på 

2,0: 
1) Dansk på D-niveau. 
2) Engelsk på D-niveau. 
3) Erhvervsøkonomi på C-niveau. 
4) Afsætning på C-niveau. 
5) Informationsteknologi på C-niveau. 

 

 

Eleverne skal kunne: 

 

FAGETS LÆRINGSMÅL:  

Eleven skal kunne arbejde med detail på flere måder, udvikle en salgssituation, reflektere over detail. 

Samtidigt skal eleven kunne præsentere rapporter om salg mundtligt og skriftligt. Præsentationerne skal 

indeholde forside, indholdsfortegnelse, indledning, problemformulering, metode, analyse, konklusion, 

litteraturliste og bilag. Arbejdet skal indeholde elevens ideer og løsningsforslag til problemformuleringerne. 

 

 

PÅKRÆVET LÆSEMATERIALE: Systime 

 

DIDAKTISKE METODER:  

Ideudviklingsproces, metode og analyse, virksomhedsbesøg, skriftlig rapportskrivning og mundtlig 

præsentation. 
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FAGETS INDHOLD: 

 

Uge/forløb Emne Læseskema Læringsmål [ministeriets faglige mål 

omsat til specifikke læringsmål] 

1 Intro 
1. Fortæl om dig selv gennem et objekt, 

mobil el. 
2. Fortæl 2 løgne + 1 sandhed om dig 

selv. Klassen skal gætte sandheden. 
3. Skriv 3 ting, du skal nå, inden du dør. 

 

  

2 Projekt Autohuset Stormgaard - 

Uddannelsesspecifikke fag  

Indhold i rapporten  

  

Indholdsfortegnelse 

1.Indledning 

Hvad går din opgave ud på? Hvor har du fået 

ideen fra? Hvad er ”state of the art” nu?  Det 

betyder den måde, som Stormgaards 

arbejdsprocesser udføres på nuværende 

tidspunkt. 

Findes der lignende situationer i andre 

virksomheder? 

 

2.Problemformulering 

Hvorledes kan Autohuset Stormgaard ændre 

sine arbejdsprocedurer, så de kan få flere 

kunder i telefonisk kontakt?  

 

3. Metode 

Du skal tage udgangspunkt i din egen 

uddannelse - kontor, detail eller handel. 

Hvad vil du undersøge? Har du en løsning, 

eller hvad vil du gøre for at finde en løsning? 

(modeller, teorier) 

Du skal inddrage teori og metoder fra fagene 

afsætning, erhvervsøkonomi, It, organisation 

og de øvrige grundfag så vidt, det er muligt. 

Du skal beskrive og inddrage emnerne, 

virksomhedstype, distributionskæden, 

budget, forbrugerforhold, 

transformationsenhed, personligt salg, 

kommunikationsmodellen, behov, excel, 

diagrammer, forandringsmodel, … 

 Helhedsorienteret, 
problemorienteret, 
projektorienteret, kollaborativt, 
innovativt arbejde. Kompetencer i 
skriftlig og mundtlig præsentation. 
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Se om du kan finde statistikker eller tekster til 

at finde en ide eller løsning, hvis ikke du 

allerede har en løsning. Du kan evt. bruge 

google. 

 

4.Analyse 

Du skal analysere dine teorier og modeller i 

forhold til din ide eller løsning til Stormgaard. 

Du skal beskrive, hvorledes du foretager din 

analyse. 

Hvilke løsninger/resultater kommer du frem 

til, og beskriv løsningsforslagene? 

Budget over udviklingsomkostninger samt 

tilhørende grafer. 

 

4. Konklusion 

 

5. Perspektivering 

 

Litteraturliste 

Bilag 

 

3 Projekt Inspiration - Uddannelsesspecifikke fag  

Indhold i rapporten  

  

Indholdsfortegnelse 

1.Indledning 

Hvad går din opgave ud på? Hvad er ”state of 

the art” nu?  Det betyder den måde, som 

Inspirations arbejdsprocesser udføres på 

nuværende tidspunkt. 

Findes der lignende situationer i andre 

virksomheder? 

 

2.Problemformulering 

Hvorledes kan Inspiration mindske sit svind i 

butikken? Hvorledes kan Inspiration bemande 

butikken, så butikken kan optimere sine 

arbejdsprocesser og salg? Hvorledes kan 

Inspiration optimere sin belysning i butikken, så 

produkterne tager sig bedst ud?  

 

3. Metode og analyse 

Du skal tage udgangspunkt i din egen 

uddannelse indenfor detail. 

 Eleven skal kunne arbejde med 

detail på flere måder, udvikle en 

salgssituation, reflektere over detail. 

Samtidigt skal eleven kunne 

præsentere rapporter om salg 

mundtligt og skriftligt. 

Præsentationerne skal indeholde 

forside, indholdsfortegnelse, 

indledning, problemformulering, 

metode, analyse, konklusion, 

litteraturliste og bilag. Arbejdet skal 

indeholde elevens ideer og 

løsningsforslag til 

problemformuleringerne. 
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Hvad vil du undersøge? Har du løsninger, eller 

hvad vil du gøre for at finde løsninger på 

spørgsmålene? (modeller, teorier) 

Du skal inddrage teori og metoder fra fagene 

afsætning, erhvervsøkonomi, It, organisation 

og de øvrige grundfag, hvis det giver mening 

for opgavens løsninger. 

Du skal hvis muligt beskrive og inddrage 

emnerne, virksomhedstype, 

distributionskæden, budget 

(Erhvervsøkonomi), forbrugerforhold, 

transformationsenhed, forandringsmodel 

(Organisation), personligt salg, behov, 

købemotiver, svind, personalets rolle 

(Afsætning), excel, databaser, hjemmesider 

(It), diagrammer, statistik og funktioner, 

eksponentiel udvikling (Matematik), 

kommunikationsmodellen (Dansk). 

Se om du kan finde statistikker eller tekster til 

at finde en ide eller løsning, hvis ikke du 

allerede har en løsning. Du kan evt. bruge 

google. 

Du skal analysere dine teorier og modeller i 

forhold til din ide eller løsning til Inspiration. 

Du skal beskrive, hvorledes du foretager din 

analyse. 

Hvilke løsninger/resultater kommer du frem 

til, og beskriv løsningsforslagene? 

Budget over udviklingsomkostninger samt 

tilhørende grafer. 

 

4. Konklusion 

 

 

 

Litteraturliste 

Bilag 

 

4 Opgaver i Systime  Alle opgaver under 
Uddannelsesspecifikke fag. 

5 Eksamensprojekt   
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EVALUERING: 

 

Hvornår Format Værdi 

Efter projekt 1 Individuel feedback. Kommentarer til 

besvarelse. 

 

Efter projekt 2 Individuel feedback. Kommentarer til 

besvarelse. 

 

Efter af levering af 

opgaver fra Systime 

Individuel feedback. Kommentarer til 

besvarelse. 

 

   

 

 

BEDØMMELSESKRITERIER: 

 

 

Karakter & 

Betegnelse 

Kompetence Områder 

Projekt 1 

mundtlig 

præsentation 

Projekt 1 skriftlig 

præsentation 

Projekt 2 

mundtlig 

præsentation 

Projekt 2 skriftlig 

præsentation 

Systime 

opgaver 

12 

Den 

fremragend

e præstation 

Eleven 

fremlægger sine 

løsningsforslag 

med en 

udtømmende 

viden om 

løsningsforslage

nes indhold, pris 

og en realistisk 

holdning til 

løsningsforslage

nes mulige 

succes med 

ingen eller få 

uvæsentlige 

mangler.  

 

Eleven kan 

planlægge, 

udføre, forklare 

og anvende sine 

løsningsforslag 

med en 

udtømmende 

viden om 

løsningsforslage

nes indhold, 

teori, pris og en 

realistisk 

holdning til 

løsningsforslage

nes mulige 

succes med 

ingen eller få 

uvæsentlige 

mangler.  

 

Eleven 

fremlægger sine 

løsningsforslag 

med en 

udtømmende 

viden om 

løsningsforslage

nes indhold, pris 

og en realistisk 

holdning til 

løsningsforslage

nes mulige 

succes med 

ingen eller få 

uvæsentlige 

mangler.  

 

Eleven kan 

planlægge, 

udføre, forklare 

og anvende sine 

løsningsforslag 

med en 

udtømmende 

viden om 

løsningsforslage

nes indhold, 

teori, pris og en 

realistisk 

holdning til 

løsningsforslage

nes mulige 

succes med 

ingen eller få 

uvæsentlige 

mangler.  

 

Eleven 

afleverer en 

besvarelse 

med 

udtømmen

de viden og 

teori om 

opgavens 

indhold og 

teori med 

ingen eller 

få 

uvæsentlig

e mangler. 

10 

Den 

fortrinlige 

præstation 

Eleven 

fremlægger sine 

løsningsforslag 

med en 

Eleven kan 

planlægge, 

udføre, forklare 

og anvende sine 

Eleven 

fremlægger sine 

løsningsforslag 

med en 

Eleven kan 

planlægge, 

udføre, forklare 

og anvende sine 

Eleven 

afleverer en 

besvarelse 

med en 
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omfattende 

viden om 

løsningsforslage

nes mulige 

succes med 

mindre 

væsentlige 

mangler. 

løsningsforslag 

med en 

omfattende 

viden og teori 

om 

løsningsforslage

nes mulige 

succes med 

mindre 

væsentlige 

mangler. 

omfattende 

viden om 

løsningsforslage

nes mulige 

succes med 

mindre 

væsentlige 

mangler. 

løsningsforslag 

med en 

omfattende 

viden og teori 

om 

løsningsforslage

nes mulige 

succes med 

mindre 

væsentlige 

mangler. 

omfattende 

viden og 

teori om 

opgavens 

indhold og 

teori med 

mindre 

væsentlige 

mangler. 

7 

Den gode 

præstation 

Eleven 

fremlægger sine 

løsningsforslag 

med en viden 

om 

løsningsforslage

nes mulige 

succes med en 

del mangler. 

Eleven kan 

planlægge, 

udføre, forklare 

og anvende sine 

løsningsforslag 

med en viden og 

teori om 

løsningsforslage

nes mulige 

succes med en 

del mangler. 

Eleven 

fremlægger sine 

løsningsforslag 

med en viden 

om 

løsningsforslage

nes mulige 

succes med en 

del mangler. 

Eleven kan 

planlægge, 

udføre, forklare 

og anvende sine 

løsningsforslag 

med en viden og 

teori om 

løsningsforslage

nes mulige 

succes med en 

del mangler. 

Eleven 

afleverer en 

besvarelse 

med en 

viden og 

teori om 

opgavens 

indhold og 

teori med 

en del 

mangler.  

4 

Den jævne 

præstation 

Eleven 

fremlægger sine 

løsningsforslag 

med en mindre 

grad af viden om 

løsningsforslage

nes mulige 

succes med 

adskillige 

væsentlige 

mangler. 

Eleven kan 

planlægge, 

udføre, forklare 

og anvende sine 

løsningsforslag 

med en mindre 

grad af viden og 

teori om 

løsningsforslage

nes mulige 

succes med 

adskillige 

væsentlige 

mangler. 

Eleven 

fremlægger sine 

løsningsforslag 

med en mindre 

grad af viden om 

løsningsforslage

nes mulige 

succes med 

adskillige 

væsentlige 

mangler. 

Eleven kan 

planlægge, 

udføre, forklare 

og anvende sine 

løsningsforslag 

med en mindre 

grad af viden og 

teori om 

løsningsforslage

nes mulige 

succes med 

adskillige 

væsentlige 

mangler. 

Eleven 

afleverer en 

besvarelse 

med en 

mindre 

grad af 

viden og 

teori om 

opgavens 

indhold og 

teori med 

adskillige 

væsentlige 

mangler. 

02 

Den 

tilstrækkelig

e præstation 

Eleven 

fremlægger sine 

løsningsforslag 

med den 

minimalt 

acceptable grad 

af viden om 

løsningsforslage

nes mulige 

succes. 

Eleven kan 

planlægge, 

udføre, forklare 

og anvende sine 

løsningsforslag 

med den 

minimalt 

acceptable grad 

af viden og teori 

om 

Eleven 

fremlægger sine 

løsningsforslag 

med den 

minimalt 

acceptable grad 

af viden om 

løsningsforslage

nes mulige 

succes. 

Eleven kan 

planlægge, 

udføre, forklare 

og anvende sine 

løsningsforslag 

med den 

minimalt 

acceptable grad 

af viden og teori 

om 

Eleven 

afleverer en 

besvarelse 

med en 

minimalt 

acceptabel 

grad af 

viden og 

teori om 

opgavens 
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løsningsforslage

nes mulige 

succes. 

løsningsforslage

nes mulige 

succes. 

indhold og 

teori.  

00 

Den 

utilstrækkeli

ge 

præstation 

Eleven 

fremlægger ikke 

en acceptabel 

forståelse af 

løsningforslagen

e og deres 

mulige succes. 

Eleven kan ikke 

planlægge, 

udføre, forklare 

og anvende med 

en acceptabel 

forståelse viden 

og teori om 

løsningforslagen

e og deres 

mulige succes. 

Eleven 

fremlægger ikke 

en acceptabel 

forståelse af 

løsningforslagen

e og deres 

mulige succes. 

Eleven kan ikke 

planlægge, 

udføre, forklare 

og anvende med 

en acceptabel 

forståelse viden 

og teori om 

løsningforslagen

e og deres 

mulige succes. 

Eleven 

afleverer 

ikke 

besvarelse 

med en 

acceptabel 

forståelse 

af viden og 

teori om 

opgavens 

indhold og 

teori. 

-03 

Den ringe 

præstation 

Eleven har slet 

ikke fremlagt 

nogle 

løsningsforslag. 

Eleven har slet 

ikke planlagt, 

udført, forklaret 

og anvendt 

nogle 

løsningsforslag. 

Eleven har slet 

ikke fremlagt 

nogle 

løsningsforslag. 

Eleven har slet 

ikke planlagt, 

udført, forklaret 

og anvendt 

nogle 

løsningsforslag. 

Eleven har 

ikke 

afleveret en 

besvarelse. 

 

 

 

 

 

 

 


