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Undervisningsbeskrivelse 
 

Termin Juni 121 

Institution Haderslev Handelsskole 

Uddannelse 6736 

Fag og niveau Informatik B 

Lærer Henrik Wolff Jepsen (hj) 

Hold eux20 

 
Forløbsoversigt (7) 

 

Forløb 1 Data og innovation 

Forløb 2 Webudvikling med WordPress 

Forløb 3 EO1 

Forløb 4 Programmering 

Forløb 5 Databaser og it-sikkerhed 

Forløb 6 Eksamensprojekt 

Forløb 7 Repetition og eksamensøvelse 
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Forløb 1: Data og innovation 
 

 

 

Forløb 1 Data og innovation 

Indhold Business intelligence 
Big data 
Filterbobler 
Innovation, inkrementel, radikal, 4-p model 
arketyper og brugerdreven innovation 
 
“Mormorhjælp” kort appdesign forløb med focus på brainstorm, 
interaktinsdesign og throwaway prototyper 

Omfang 15 lektioner / 20 timer 

Særlige 
fokuspunkter 

Fagmål: 
· analysere og vurdere, hvordan it-systemer har betydning for og 

påvirker organisationer og deres interessenter 

· analysere forskellige typer af innovative og brancherelevante it-
systemer sammenholdt med egne udviklede it-systemer 

· redegøre for, hvordan virksomheder skaber værdi gennem anvendelse 
af it med fokus på it-strategi, it-projektstyring, valg af standardsystemer 
og digitalisering 

 
Kernestof: 

· it-systemer og brugeres gensidige påvirkning og konsekvens i forhold 
til kommunikation, effektivisering, købsadfærd og etik 

· eksempler på og kategorisering af brancherelevante, innovative it-
systemer 

 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning, projektarbejde 
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Forløb 2: Webudvikling med WordPress 
 

 

 

Forløb 2 Webudvikling med WordPress 

Indhold Khan academy, internet 101, video serie, 5 videoer: 
Wires, Cables and Wifi 
IP addresses and DNS 
Packet, Routers and reliability 
HTTP and HTML 
Encryption and public keys 
https://www.youtube.com/watch?v=iV-
YqG70wbQ&list=PLSQl0a2vh4HD8wtmKZh0nKOsOvP1KYaNO  
 
Grundlæggende redigering af WordPress: Opsætning, tilføjelse og redigering af 
sider og menuer, tilpasning af temaer 
 
Design af brugergrænseflader: 
Brugervenlighed, input og output, design til målgruppe, farver, Gestaltlove 
(lukkethed, lighed, nærhed, forbundethed) 
https://www.nielsgamborg.dk/?p=gestaltlovene  
 

Omnichannel og “kundeservice” på nettet 
 
Klient server arkitektur 

Omfang 31 lektioner / 41.3333333333333 timer 

Særlige 
fokuspunkter 

Fagmål: 
· anvende brugerorienterede teknikker til konstruktion af it-systemer  
· redegøre for og analysere udvalgte elementer i et 

interaktionsdesign, samt realisere udvalgte interaktionsdesign i et 
konkret brancherelevant it-system og tilpasse eksisterende design 
og systemer 

Kernestof: 
· brugsmønstre til afdækning af brugertypers krav til et it-system 
· arbejdsformer i udviklingsarbejdet 
· brugertest til kvalitetssikring af et it-system i forhold til brugertypers 

kravdesign af en brugergrænseflade og den tilhørende interaktion 
· prototyper til i samarbejde med brugerne at udvikle it-systemets 

interaktionsdesign i en brancherelevant kontekst 
· principper for interaktionsdesign 
· modellering af interaktion mellem it-systemet og omgivelserne 
· standardsystemer og forretningssystemer herunder ERP, CRM og 

CMS 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning og projektarbejde 

https://www.youtube.com/watch?v=iV-YqG70wbQ&list=PLSQl0a2vh4HD8wtmKZh0nKOsOvP1KYaNO
https://www.youtube.com/watch?v=iV-YqG70wbQ&list=PLSQl0a2vh4HD8wtmKZh0nKOsOvP1KYaNO
https://www.nielsgamborg.dk/?p=gestaltlovene
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Forløb 3 EO1 

Indhold Fag: Dansk, Tysk og Informatik 

 

Eleverne arbejder I erhvervsområde 1 med hvordan jysk bruger sociale medier i 

deres markedsføring. 

 

Omfang 5 lektioner á 80 minutter 

Særlige 
fokuspunkter 

Fagmål: 

 behandle erhvervsfaglige problemstillinger i samspil med andre fag  

 demonstrere viden om fagets identitet og metoder 

 Rapportskrivning 

 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Projektarbejde 
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Forløb 4: Programmering 
 

 

 

Forløb 4 Programmering 

Indhold Algoritmer og flowdiagram 
 
Programmering – Forløb inspireret af ”Pizzaappen” 
http://informatik-gym.dk/design-og-udvikling-af-app-blok/  
 
Øvelser i Programmering fra https://erhvervsinformatik.systime.dk/ 
 

Omfang 16 lektioner / 21.33 timer 

Særlige 
fokuspunkter 

Fagmål: 
• identificere basale strukturer i programmeringssprog, modellere 
programmer og anvende programmering til udvikling af simple it-systemer 
Kernestof: 

 funktioner 

 variable, sekvenser, løkker og forgreninger 

 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning og opgaveløsning,  

 

Afholdt virtuelt undernedlukning. 

http://informatik-gym.dk/design-og-udvikling-af-app-blok/
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Forløb 5: Databaser og it-sikkerhed 
 

 

 

Forløb 5 Databaser og it-sikkerhed 

Indhold Mindre forløb i databaser med primært formål at koble begrebber ovenpå 
elevernes database forståelse fra pizzaappen. 
 
Databaser, felter og poster, formål med databaser 
 
Analyse af entiteter attributter og relationer 
 
E/R diagram og relationsgrader 
 
Redundans og inkonsistente data 
 
Øvelser I SQL på www.w3schools.com   
 
Trelagsarkitektur 
 
CIA-model for it-sikkerhed, fortrolighed, integritet og tilgængelighed 
Kryptering, backup, hashing 
 

Omfang 6 lektioner / 8 timer 

Særlige 
fokuspunkter 

Fagmål: 

 modellere data, analysere egenskaber ved typer af data, samt udvælge og 
anvende forskellige typer af data i brancherelevante it-systemer eller 
udvidelser af disse 

 oprette og anvende databaser i it-systemer eller udvidelser af disse 

 redegøre for beskyttelse af egen digital identitet og egne data på 
internettet samt redegøre for tekniske og menneskelige 

aspekter af it-sikkerhed 

 redegøre for beskyttelse af virksomheders data og systemer 

 redegøre for-, anvende- og analysere generelle arkitekturer ved 
udarbejdelse af brancherelevante it-systemer og tilpasning af eksisterende 
it-systemer 

 
Kernestof: 

 abstraktion og strukturering, begrebs- og datamodeller 

 data og datatypers repræsentation og manipulation 

 Internettets teknologi og sikre kommunikationsformer 

 trelagsarkitektur 

 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning og opgaveløsning 

http://www.w3schools.com/
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Forløb 6: Eksamensprojekt 
 

 

 

Forløb 6 Eksamensprojekt 

Indhold Uddrag fra projektbeskrivelse:  

It-systemet skal være funktionelt og fungerende, men må gerne afgrænses. 
Eksempler på disse afgrænsninger kan være: 

 Hjemmeside i HTML eller i et CMS (fx Wordpress / Wix / 
Squarespace) 

 Database, herunder ER-diagrammer, tabelstrukturdiagrammer, 
normalisering og mulige SQL forespørgsler. 

 App med 3-4 fire sider med fungerende programmering 
 Hjemmeside eller app med tilknyttet database 
 Database oprettet i SQlite browser med skitser af brugergrænseflade 

til app eller hjemmeside 
 En kombination af mulighederne ovenover 

Yderligere dele kan beskrives i rapporten/visualiseres med skitser eller 
lignende. Formålet med rapporten er at dokumentere jeres arbejdsproces, 
og uddybe jeres overvejelser bag jeres valg.  

 

Omfang 16 lektioner / 21.33 timer 

Særlige 
fokuspunkter 

Fagmål: 

 løse et brancherelevant problem ved at beskrive og analysere 
problemet samt designe, realisere og teste et it-system gennem 
brugerorienterede teknikker, og reflektere over løsningen.  

 demonstrere viden om fagets identitet og metoder 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Projektarbejde 



Side 8 af 8 

Forløb 7: Repetition og eksamensøvelse 
 

 

 

Forløb 7 Repetition og eksamensøvelse 

Indhold Øvelse I gamle eksamensopgaver. 

 

Omfang 4 lektioner / 5.33 timer 

  

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning 

 


