
 
 
 

Gennemført undervisning i Organisation C på Uddannelsescenter Holstebro  
 

 

  

Institution  Uddannelsescenter Holstebro EUD/EUX Business 

Ansvarlig lærer/kontaktlærer  Vibeke Dixen Nielsen, vdn@ucholstebro.dk 

Uddannelse  EUX Business 

Fag og niveau Organisation C 

Undervisningsperiode  Januar 2020 - juni 2020  

Hold  E20hkeux2y – EUX GF2Y 

Undervisningens tema 

 

Kort beskrivelse af undervisningens indhold  

(arbejdsmetoder, faglige mål) 

Dokumentation 

 

Vægtning 

(anvendt varighed 

på tema) 

1 

Introduktion til faget  
Kapitel 1 https://organisation.systime.dk/?id=123 

Power Point med oplæg og opgaver 

Faglige mål: 

Eleverne skal kunne: 
afgøre, hvilke forhold der har betydning for virksomhedens ledelse og organisation, herunder demonstrere 
viden og kundskaber om fagets identitet og metoder 

Tour de Ibog og refleksions- 

spørgsmål 

 

2 lektioner 

 

2 

Individet i organisationen 
Kapitel 3 https://organisation.systime.dk/?id=127 

Power Point med oplæg 

Diverse små bevægelsesopgaver  

TV-klip 

Tests i intelligens og personlighed 

Faglige mål: 

Eleverne skal kunne: 

• afgøre, hvilke forhold der har betydning for virksomhedens ledelse og organisation, herunder demonstrere 
viden og kundskaber om fagets identitet og metoder 

• identificere, formulere og løse ledelsesmæssige og organisatoriske problemstillinger 

• ræsonnere med anvendelse af fagets teori, herunder kunne forklare sammenhænge mellem 
ledelsesmæssige og ¬organisatoriske forhold i en given kontekst 

• indsamle og bearbejde simple informationer om virksomhedens ledelsesmæssige og organisatoriske 
forhold 

• fortolke og formidle informationer om virksomhedens ledelsesmæssige og organisatoriske forhold  

Opgaver i Ibog 

Videoopgave i grupper 

Individuel afleveringsopgave 

 

7 lektioner 

https://organisation.systime.dk/?id=123
https://organisation.systime.dk/?id=127


 
 
 

  

3 

Organisationsteoriens udvikling Kapitel 2 https://organisation.systime.dk/?id=124 
Power Point med oplæg 

Diverse små bevægelsesopgaver 

TV-klip 

 
Faglige mål 
Eleverne skal kunne: 

• afgøre, hvilke forhold der har betydning for virksomhedens ledelse og organisation, herunder demonstrere 
viden og kundskaber om fagets identitet og metoder  

• identificere, formulere og løse ledelsesmæssige og organisatoriske problemstillinger 

• anvende ledelsesmæssige og organisatoriske modeller 

• ræsonnere med anvendelse af fagets teori, herunder kunne forklare sammenhænge mellem ledelsesmæssige 
og ¬organisatoriske forhold i en given kontekst 

• indsamle og bearbejde simple informationer om virksomhedens ledelsesmæssige og organisatoriske forhold 

• fortolke og formidle informationer om virksomhedens ledelsesmæssige og organisatoriske forhold bredt og i 
samspil med ¬andre fag 

• udvælge og anvende relevante digitale værktøjer. 

Individuel opgave med 

fokusspørgsmål 
5 lektioner 

4 

Grupper og Teams Kapitel 4 https://organisation.systime.dk/?id=128 
Power Point med oplæg 

Diverse små bevægelsesopgaver 

TV-klip 

Samarbejdsøvelser 

Gruppearbejde 

 

Faglige mål 
Eleverne skal kunne: 

• afgøre, hvilke forhold der har betydning for virksomhedens ledelse og organisation, herunder demonstrere 
viden og kundskaber om fagets identitet og metoder  

• identificere, formulere og løse ledelsesmæssige og organisatoriske problemstillinger 

• anvende ledelsesmæssige og organisatoriske modeller 

• ræsonnere med anvendelse af fagets teori, herunder kunne forklare sammenhænge mellem ledelsesmæssige 
og ¬organisatoriske forhold i en given kontekst 

• indsamle og bearbejde simple informationer om virksomhedens ledelsesmæssige og organisatoriske forhold 

• fortolke og formidle informationer om virksomhedens ledelsesmæssige og organisatoriske forhold bredt og i 
samspil med ¬andre fag 

• udvælge og anvende relevante digitale værktøjer. 

Gruppeopgaver 

Individuelle opgaver 

Individuel afleveringsopgave 

7 lektioner 

https://organisation.systime.dk/?id=124
https://organisation.systime.dk/?id=128


 
 
 

  

5 

Organisationsstruktur Kapitel 8  https://organisation.systime.dk/?id=133 
Power Point med oplæg 

Diverse små bevægelsesopgaver  

Gruppearbejde og individuelle opgaver 

Puslespil 

Kahoot 

 
Faglige mål 
Eleverne skal kunne: 

• afgøre, hvilke forhold der har betydning for virksomhedens ledelse og organisation, herunder demonstrere 
viden og kundskaber om fagets identitet og metoder  

• identificere, formulere og løse ledelsesmæssige og organisatoriske problemstillinger 

• anvende ledelsesmæssige og organisatoriske modeller 

• ræsonnere med anvendelse af fagets teori, herunder kunne forklare sammenhænge mellem ledelsesmæssige 
og ¬organisatoriske forhold i en given kontekst 

• indsamle og bearbejde simple informationer om virksomhedens ledelsesmæssige og organisatoriske forhold 

• fortolke og formidle informationer om virksomhedens ledelsesmæssige og organisatoriske forhold bredt og i 
samspil med ¬andre fag 

• udvælge og anvende relevante digitale værktøjer. 

Gruppeopgaver 

Individuelle opgaver 

 

9 lektioner 

6 

Ledelse Kapitel 6  https://organisation.systime.dk/?id=133 
Power Point med oplæg 

Diverse små bevægelsesopgaver  

Gruppearbejde og individuelle opgaver 

 
Faglige mål 
Eleverne skal kunne: 

• afgøre, hvilke forhold der har betydning for virksomhedens ledelse og organisation, herunder demonstrere 
viden og kundskaber om fagets identitet og metoder  

• identificere, formulere og løse ledelsesmæssige og organisatoriske problemstillinger 

• anvende ledelsesmæssige og organisatoriske modeller 

• ræsonnere med anvendelse af fagets teori, herunder kunne forklare sammenhænge mellem ledelsesmæssige 
og ¬organisatoriske forhold i en given kontekst 

• indsamle og bearbejde simple informationer om virksomhedens ledelsesmæssige og organisatoriske forhold 

• fortolke og formidle informationer om virksomhedens ledelsesmæssige og organisatoriske forhold bredt og i 
samspil med ¬andre fag 

• udvælge og anvende relevante digitale værktøjer. 

 

Gruppeopgaver 

Individuelle opgaver afleveret 

på Goggle Drev 

Videoafleveringsopgave 

 

7 lektioner  

https://organisation.systime.dk/?id=133
https://organisation.systime.dk/?id=133


 
 
 

  

7 

HR og kompetenceudvikling Kapitel 5 (Online Corona-forløb)  https://organisation.systime.dk/?id=129 

Morgenmøde på Teams. Mulighed for at kontakte lærer i løbet af dagen. 

PowerPoint med indtalte forklaringer 

Opgave, der dækker hele kapitlet 

 
Faglige mål 
Eleverne skal kunne: 

• afgøre, hvilke forhold der har betydning for virksomhedens ledelse og organisation, herunder demonstrere 
viden og kundskaber om fagets identitet og metoder  

• identificere, formulere og løse ledelsesmæssige og organisatoriske problemstillinger 

• anvende ledelsesmæssige og organisatoriske modeller 

• ræsonnere med anvendelse af fagets teori, herunder kunne forklare sammenhænge mellem ledelsesmæssige 
og ¬organisatoriske forhold i en given kontekst 

• indsamle og bearbejde simple informationer om virksomhedens ledelsesmæssige og organisatoriske forhold 

• fortolke og formidle informationer om virksomhedens ledelsesmæssige og organisatoriske forhold bredt og i 
samspil med ¬andre fag 

• udvælge og anvende relevante digitale værktøjer. 

 

Opgave tildelt via Teams 

Mundtlig fremlæggelse via 

Teams i grupper. 

Besvarelse afleveret på Google 

Drev 

4 lektioner 

8 

Organisationskultur og etik Kapitel 9 (Online Corona-forløb)  https://organisation.systime.dk/?id=134 

Morgenmøde på Teams 

PowerPoint med indtalte forklaringer. Mulighed for at kontakte lærer i løbet af dagen 

Opgave, der dækker hele kapitlet 

 
Faglige mål 
Eleverne skal kunne: 

• afgøre, hvilke forhold der har betydning for virksomhedens ledelse og organisation, herunder demonstrere 
viden og kundskaber om fagets identitet og metoder  

• identificere, formulere og løse ledelsesmæssige og organisatoriske problemstillinger 

• anvende ledelsesmæssige og organisatoriske modeller 

• ræsonnere med anvendelse af fagets teori, herunder kunne forklare sammenhænge mellem ledelsesmæssige 
og ¬organisatoriske forhold i en given kontekst 

• indsamle og bearbejde simple informationer om virksomhedens ledelsesmæssige og organisatoriske forhold 

• fortolke og formidle informationer om virksomhedens ledelsesmæssige og organisatoriske forhold bredt og i 
samspil med ¬andre fag 

• udvælge og anvende relevante digitale værktøjer. 

 

Opgave tildelt via Teams 

Mundtlig fremlæggelse via 

Teams i grupper 

Besvarelse afleveret på Google 

Drev 

4 lektioner 

https://organisation.systime.dk/?id=129
https://organisation.systime.dk/?id=134
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Organisationsdesign Kapitel 10 (Online Corona-forløb)  https://organisation.systime.dk/?id=135 

Morgenmøde på Teams. Mulighed for at kontakte lærer i løbet af dagen. 

PowerPoint med indtalte forklaringer 

Opgave, der dækker hele kapitlet 

 
Faglige mål 
Eleverne skal kunne: 

• afgøre, hvilke forhold der har betydning for virksomhedens ledelse og organisation, herunder demonstrere 
viden og kundskaber om fagets identitet og metoder  

• identificere, formulere og løse ledelsesmæssige og organisatoriske problemstillinger 

• anvende ledelsesmæssige og organisatoriske modeller 

• ræsonnere med anvendelse af fagets teori, herunder kunne forklare sammenhænge mellem ledelsesmæssige 
og organisatoriske forhold i en given kontekst 

• indsamle og bearbejde simple informationer om virksomhedens ledelsesmæssige og organisatoriske forhold 

• fortolke og formidle informationer om virksomhedens ledelsesmæssige og organisatoriske forhold bredt og i 
samspil med andre fag 

Opgave tildelt via Teams 

Mundtlig fremlæggelse via 

Teams i grupper 

Besvarelse afleveret på Google 

Drev 

4 lektioner 

10 

Forandringsledelse Kapitel 11 (Online Corona-forløb) https://organisation.systime.dk/?id=359 

Morgenmøde på Teams. Mulighed for at kontakte lærer i løbet af dagen. 

PowerPoint med indtalte forklaringer 

Opgave, der dækker hele kapitlet 
 
Faglige mål 
Eleverne skal kunne: 

• afgøre, hvilke forhold der har betydning for virksomhedens ledelse og organisation, herunder demonstrere 
viden og kundskaber om fagets identitet og metoder  

• identificere, formulere og løse ledelsesmæssige og organisatoriske problemstillinger 

• anvende ledelsesmæssige og organisatoriske modeller 

• ræsonnere med anvendelse af fagets teori, herunder kunne forklare sammenhænge mellem ledelsesmæssige 
og ¬organisatoriske forhold i en given kontekst 

• indsamle og bearbejde simple informationer om virksomhedens ledelsesmæssige og organisatoriske forhold 

• fortolke og formidle informationer om virksomhedens ledelsesmæssige og organisatoriske forhold bredt og i 
samspil med ¬andre fag 

• udvælge og anvende relevante digitale værktøjer. 

 

Opgave tildelt via Teams 

Mundtlig fremlæggelse via 

Teams i grupper 

Besvarelse afleveret på Google 

Drev 

4 lektioner 

https://organisation.systime.dk/?id=135
https://organisation.systime.dk/?id=359


 
 
 

 

Det valgfrie kernestof omfatter følgende område: 

Personaleudvikling og ledelse  

• personlighedsteori, personlighedstest, medarbejderudvikling, lederudvikling 
 

Vi har i faget IKKE arbejdet med: 
 
Kap. 7 – Styringsprocesser - https://organisation.systime.dk/?id=p286    (eleverne har selv skimmet kapitlet) 
 
 

11 

Individuelt selvvalgt emne 
I undervisningen indgår et selvvalgt emne, som bestemmes i samråd mellem lærer og elev. Eleverne vælger 
emne ud fra en række artikler om forskellige virksomheder og deres problemstillinger/udfordringer. 
 
Der udarbejdes synopsis og præsentationsmateriale. 

Se beskrivelsen ”Selvvalgt emne i Organisation C” 

 7 lektioner inkl. 

undervisning i 

synopsis 

12 
Eksamenstræning Der repeteres og øves mundtlig fremlæggelse gennem tidligere anvendte caseopgaver 

 

 5 lektioner 

https://organisation.systime.dk/?id=p286

