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Undervisningsbeskrivelse  
 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
Termin Maj 2014 

Institution Vejen Business College 

Uddannelse HHX 

Fag og niveau IT niveau B 

Lærer(e) Helle Strøm  

Hold Hh1313-Virksomhedsøkonomi 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Den digitale arbejdsplads 

Titel 2 Data-information-viden – Databaser 

Titel 3 Web-design 
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Titel 1 

 

Den digitale arbejdsplads 

Indhold Informationsteknologi HHX af Benny Juel Pedersen m.fl. Niveau B-A, 1. udgave, 

1. oplag, 2005, Dafolo Forlag 

 

side 11-62 

 

 

Omfang 

 

Ca. 21 lektioner 

Særlige 

fokuspunkter At fremme elevernes evne til at forholde sig reflekterende til den 

informationsteknologiske udvikling og betydning for individet 

Generelle mål: 

At eleverne kan redegøre for IT’s betydning for individet og kan anvende faglig 

viden til at organisere en IT-arbejdsplads med hensyn til at anskaffe hardware og 

software og under hensyntagen til fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Introduktion til 

grundlæggende IT-sikkerhed 

Faglige mål: 

 

 

 

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning 

Individuelt arbejde  

Gruppearbejde  

Fremlæggelser 

 

Træning af faglige begreber og modeller. 

Anvendelse af informationssøgning.  

 

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

 

Titel 2 

 

Data – information – viden – databaser 

Indhold Informationsteknologi HHX af Benny Juel Pedersen m.fl. Niveau B-A, 1. 

udgave, 1. oplag, 2005, Dafolo Forlag 

side 63-94 

 

Samt materiale fra HANDS ON IT i Virksomheden, Office 2007, af Hanne 

Iversen og Jonna Bork Lyndgaard, 1. udgave, 2. oplag 2008. 

 

Og diverse materiale om SQL-databaser  

 

 

 

 

 

 

Omfang 

 

Ca. 39 lektioner 

Særlige 

fokuspunkter At eleverne opnår forståelse for IT’s betydning for hurtig adgang til altid 

ajourførte databaser/registre. 

Generelle mål: 

 

 

Opnå viden og forståelse af database teori og anvendelse af databaseprogram 

Faglige mål: 

 

At eleverne kan strukturere data og anvende databaser på forskellige 

anvendelsesområder 

 

At eleverne lærer at opbygge et databasesystem med tabeller, relationer, 

formularer, forespørgsler og rapporter. Brugervenlighed med brug af 

kommandoknapper inddrages også.  

 

 

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning. 

Individuelt arbejde med programmer især Access og SQL 

 

Træning af faglige begreber og modeller. 

 

 

Retur til forside 



 

Side 4 af 4 

 

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

 

Titel 2 

 

Web-design del 1 

Indhold Informationsteknologi HHX af Benny Juel Pedersen m.fl. Niveau B-A, 1. 

udgave, 1. oplag, 2005, Dafolo Forlag 

side 95-104 samt 115-176 

 

Materiale fra diverse tutorials om Web-design: html-kodning, brug af CSS  

(grundlæggende web redigering). 

 

Forløbet fortsætter efter sommerferien. 

 

 

 

 

 

 

Omfang 

 

 Ca. 14 Lektioner 

Særlige fokuspunkter Faglige mål:  

kendskab til fremstilling af hjemmesider,  

teorier om medieobjekter: farver, typografi, billeder mm,  

visualisering: navigationsstruktur mm,  

brugerflade: brugervenlighed, kommunikationsmodel, 

udvikling af brugerflade: mål, målgruppe, brugervenlighed, strukturdiagram 

og roughs. 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning. 

Gruppearbejde – Web-analyse 

Individuelt arbejde med tutorials 

 

 

 

Retur til forside 

 


