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Undervisningsbeskrivelse  
 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 

Termin Juni 121 

Institution Det Blå Gymnasium Haderslev 

Uddannelse 6678 

Fag og niveau Informatik C 

Lærer Henrik Wolff Jepsen (hj) 

Hold hhh1c20 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Forløb 1 Algoritmer og Etik 

Forløb 2 Webudvikling 

Forløb 3 WordPress Projekt 

Forløb 4 SO1 

Forløb 5 Appudvikling 

Forløb 6 Databaser 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

Side 2 af 8 

 

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert 
forløb) 

Retur til forside 

 

Forløb 1 Algoritmer og Etik 

Indhold Diskussion og udforskning af etik omkring algortimer i forhold til etik: 

Morale Machine https://www.moralmachine.net/  

https://jv.dk/artikel/stadig-lang-vej-til-selvk%C3%B8rende-biler  

 

Kort introduction til etiske grundprincipper; gruppearbejde med lootboxes, 

www.fartkontrol.nu , piratkopiering og automatisering 

 

Youtubes algortime og ytringsfrihed for Rasmus Paludan 

https://www.zetland.dk/historie/sop1dXjw-aOZj67pz-47db6 

 

https://www.shopify.com/blog/youtube-algorithm#how 

 

Facebook og journalistisk ansvar 

https://www.ted.com/talks/eli_pariser_beware_online_filter_bubbles?language=da  

 

Omfang 4 lektioner / 5.3 timer 

Særlige fokus-

punkter 

Fagmål: 

It-systemers og menneskelig aktivitets gensidige påvirkning: give eksempler på, hvor-

dan it-systemer har betydning for og påvirker menneskelige aktiviteter 

 

 

Kernestof: 

It-systemers og menneskelig aktivitets gensidige påvirkning: modeller- ing som middel 

til at forstå et problemområde 

It-sikkerhed, netværk og arkitektur: Internettets teknologi og sikre kommunikations-

former 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning/opgaveløsning/diskussion 

 

 

 

 

 

Retur til forside 

 

https://www.moralmachine.net/
https://jv.dk/artikel/stadig-lang-vej-til-selvk%C3%B8rende-biler
http://www.fartkontrol.nu/
https://www.zetland.dk/historie/sop1dXjw-aOZj67pz-47db6
https://www.shopify.com/blog/youtube-algorithm#how
https://www.ted.com/talks/eli_pariser_beware_online_filter_bubbles?language=da


 

Side 3 af 8 

 

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert 
forløb) 
Retur til forside 

 

Forløb 2 

 

Webudvikling 

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  

 

Gruppearbejde og præsentation med vigtige begivenheder og personer i it-historien 

 

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 (lukket-

hed, lighed, nærhed, forbundethed) 

https://www.nielsgamborg.dk/?p=gestaltlovene  

 

Omfang 

 

13 lektioner / 17.33 timer 

Særlige fokus-

punkter 

Fagmål: 

It-sikkerhed, netværk og arkitektur: redegøre for generelle principper bag it-systemers 

arkitekturer ved udarbejdelse af it-systemer og tilpasning af eksisterende it-systemer 

Interaktionsdesign: redegøre for udvalgte elementer i et interaktionsdesign, samt rea-

lisere udvalgte interaktionsdesign i et konkret it-syst-  em og tilpasse eksisterende 

design og systemer 

 

 

Kernestof: 

It-sikkerhed, netværk og arkitektur: Internettets teknologi og sikre kommunikations-

former 

It-sikkerhed, netværk og arkitektur: client-server arkitektur 

Interaktionsdesign: principper for interaktionsdesign 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning/anvendelse af fagprogrammer  

 

Afholdt delvist virtuelt. 

 

 

Retur til forside 

 

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


 

Side 4 af 8 

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert 
forløb) 
Retur til forside 

 

Forløb 3 

 

WordPress projekt 

Indhold Længere forløb centreret om et større projekt i CMS’et WordPress med klasseun-

dervisning (virtuelt) og vejledning undervejs. Eleverne skulle konstruere en informe-

rende hjemmeside til et emne, f.eks. E-waste, gambling eller rygning 

 

Iterativt design: Ide, planlægning, udarbejdelse, evaluering 

https://informatik.systime.dk/?id=1046  

Brainstorm 

Kravspecifikation 

Brugsmønster 

Målgrupper: Personaer 

 

Strukturdiagram 

 

Prototyper: 

Ikke-virkende prototype (throw-away) 

Evolutionær prototype 

Pilot-prototype 

High- og Low fidelity 

 

Kort introduktion til SCRUM som arbejdsmetode 

The Scrum Guide  - Audio Version - 2020 

https://informatik.systime.dk/?id=1065 

 

Brugervenlighedstest: 

https://informatik.systime.dk/?id=c3640 

https://youtu.be/9wQkLthhHKA  

 

Omfang 

 

11 lektioner / 14.67 timer 

Særlige fokus-

punkter 

Fagmål: 

Konstruktion af it-system som løsning til en problemstilling: løse et mindre problem 

ved at beskrive problemet, samt designe, realisere og afprøve et it-system gennem 

brugerorienterede teknikker 

It-systemers og menneskelig aktivitets gensidige påvirkning: give ekse- mpler på, 

hvordan it-systemer har betydning for og påvirker menneskelige aktiviteter 

It-sikkerhed, netværk og arkitektur: redegøre for generelle principper bag it-

systemers arkitekturer ved udarbejdelse af it-systemer og tilpasning af eksisterende it-

systemer 

Interaktionsdesign: redegøre for udvalgte elementer i et interaktionsdesign, samt 

realisere udvalgte interaktionsdesign i et konkret it-system og tilpasse eksisterende 

design og systemer 

 

https://informatik.systime.dk/?id=1046
https://youtu.be/G8jE3pGfGZE
https://informatik.systime.dk/?id=1065
https://informatik.systime.dk/?id=c3640
https://youtu.be/9wQkLthhHKA


 

Side 5 af 8 

 

Kernestof: 

It-systemers og menneskelig aktivitets gensidige påvirkning: it-systemer og brugeres 

gensidige påvirkning i forhold til etik og adfærd 

It-systemers og menneskelig aktivitets gensidige påvirkning: brugsmønstre til afdæk-

ning af brugertypers krav til et it-system 

It-systemers og menneskelig aktivitets gensidige påvirkning: brugertest til kvalitets-

sikring af et it-system i forhold til brugertypers kr- av 

Interaktionsdesign: design af en brugergrænseflade og den tilhørende interaktion 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning/projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer 

 

 

Afholdt 100% virtuelt under nedlukning. 

 

 

 

 

 

 

 

Retur til forside 



 

Side 6 af 8 

 

 

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
Retur til forside 

 

Forløb 4 SO1 

Indhold Studieområde forløb 1: Digitalisering 

 

Fag: Samfundsfag, Dansk, Erhvervsjura og Informatik 

 

Eleverne præsenteres i løbet af ugen for forskellige metoder fra de forskellige fag 

centreret især omkring digitale krænkelser og trusler, såsom deling af nøgenbilleder 

(hævnporno) på nettet. 

 

Eleverne skal som produkt konstruere en hjemmeside rettet mod unge på deres 

egen alder med information om digitale krænkelser, konsekvenser og hvordan man 

kan beskytte sig selv.  

 

Igennem informatik lærer eleverne mere om internettet og hvordan man beskytter 

sig på nettet 

 

Nøgleord: Hurtcore, icloud leak, deep fakes, phishing, kryptering, vpn, deep og 

dark web 

 

 

 

 

Omfang 3 lektioner / 4 timer 

Særlige fokus-

punkter 

Fagmål: 

Konstruktion af it-system som løsning til en problemstilling: behandle problemstil-

linger i samspil med andre fag 

Konstruktion af it-system som løsning til en problemstilling: demonstr- ere viden 

om fagets identitet og metoder 

It-sikkerhed, netværk og arkitektur: redegøre for beskyttelse af egen digital identitet 

og egne data på internettet samt redegøre for teknis- ke og menneskelige aspekter 

af it-sikkerhed 

 

 

Kernestof: 

It-sikkerhed, netværk og arkitektur: Internettets teknologi og sikre kommunikati-

onsformer 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning/projektarbejdsform 

 

 

Afholdt 100% virtuelt under nedlukning. 

 

Retur til forside 



 

Side 7 af 8 

 

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert 
forløb) 
Retur til forside 

 

Forløb 5 Appudvikling 

Indhold Analyse af et digitalt artefakt: 

Teknologi analyse, formålsanalyse, brugsstudier og konsekvensvurdering 

https://erhvervsinformatik.systime.dk/?id=231  

Leavitts model: https://erhvervsinformatik.systime.dk/?id=230  

 

Algoritmer og flowdiagram 

 

Programmering – Forløb inspireret af ”Pizzaappen” 

http://informatik-gym.dk/design-og-udvikling-af-app-blok/  

 

Trelagsarkitektur 

 

Innovation, inkrementel og radikal, 4-p modellen for innovation 

Omfang 18 lektioner / 24 timer 

Særlige fokus-

punkter 

Fagmål: 

It-sikkerhed, netværk og arkitektur: redegøre for generelle principper bag it-

systemers arkitekturer ved udarbejdelse af it-systemer og tilpasning af eksisterende 

it-systemer 

Repræsentation og manipulation af data: modellere data samt redegøre for udvalgte 

typer af data og anvende disse i simple it-systemer ell- 

er udvidelser af disse 

Programmering: identificere basale strukturer i programmeringssprog, modellere 

programmer og anvende programmering til udvikling af simple it-systemer 

Interaktionsdesign: redegøre for udvalgte elementer i et interaktionsd- esign, samt 

realisere udvalgte interaktionsdesign i et konkret it-system og tilpasse eksisterende 

design og systemer 

Innovation: redegøre for innovative it-systemer sammenholdt med egne udviklede 

it-systemer 

 

Kernestof: 

It-systemers og menneskelig aktivitets gensidige påvirkning: modeller- ing som 

middel til at forstå et problemområde 

Programmering: funktioner 

Programmering: variable, sekvenser, løkker og forgreninger  

Interaktionsdesign: prototyper til i samarbejde med brugerne at udvikle it-systemets 

interaktionsdesign 

Innovation: eksempler på og kategorisering af innovative it-systemer 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform 

 

Afholdt hovedsagligt virtuelt. 

 

Retur til forside 

https://erhvervsinformatik.systime.dk/?id=231
https://erhvervsinformatik.systime.dk/?id=230
http://informatik-gym.dk/design-og-udvikling-af-app-blok/


 

Side 8 af 8 

 

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert 
forløb) 
Retur til forside 

 

Forløb 6 Databaser 

Indhold Lynkursus 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 

 

Omfang 3 lektioner / 4 timer 

Særlige fokuspunk-

ter 

Fagmål: 

Repræsentation og manipulation af data: modellere data samt redegøre for ud-

valgte typer af data og anvende disse i simple it-systemer eller udvidelser af disse 

Repræsentation og manipulation af data: redegøre for hvordan data kan organise-

res i databaser og hvordan databaser anvendes i IT-systemer 

 

 

Kernestof: 

Repræsentation og manipulation af data: abstraktion og strukturering, begrebs- 

og datamodeller 

Repræsentation og manipulation af data: data og datatypers repræsentation og 

manipulation 

Repræsentation og manipulation af data: databasers anvendelse og simple data-

baseforespørgsler 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning  

Retur til forside 

 


