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Undervisningsbeskrivelse  
 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 

Termin Maj / juni 2021 

Institution Uddannelsescenter Holstebro / Business 

Uddannelse EUX Merkantil 

Fag og niveau EOP - Erhvervsområdeprojekt 

Lærer(e) Anne-Dorte Korsgaard Møller, Vibeke Dixen Nielsen, Jesper Overgaard, Troels 

Skytte Sigmann, Lars Skjærbæk, Lene Fyrstenberg Loftager, Torben V. Mauritson 

Hold e20bu-l-euxstudieår hold x + e20bu-l-euxstudieår hold y 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

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

 

Titel 1 

 
Erhvervsområdeprojekt           

Indhold Fag: 

Afsætning B 

Engelsk B 

Samfundsfag B 

Virksomhedsøkonomi B 

Dansk A 

Informatik B 

Innovation C 

Organisation C 

 

Tysk C 

Psykologi C 

Matematik B 

Erhvervsjura C 
 
Efter afslutningen af erhvervsområdeforløbene (EO1, EO2, og EO3) udarbejder hver elev 
et skriftligt erhvervsområdeprojekt. I erhvervsområdeprojektet fordyber eleven sig i et selv-
valgt område, som belyses praktisk, teoretisk og empirisk ved hjælp af to af elevens fag (se 
ovenfor), hvoraf mindst ét skal være på mindst B-niveau og mindst et være et merkantilt fag.  
 
Projektets problemstilling bygger på de to fag og behøver ikke at have lige stor vægt i for-
hold til de to indgående fag, men forskellen må ikke overskride en fordeling på 75%-25%. 
Et fag, der indgår i en elevs erhvervsområdeprojekt, indgår på det højeste niveau, eleven har 
eller har haft faget.  

 

Erhvervsområdeprojektet udmøntes i hhv. en skriftlig rapport (evt. suppleret af et produkt) 

og en mundtlig eksamen. 

 
Den skriftlige opgavebesvarelse omfatter blandt andet forside, indholdsfortegnelse, noter, 
litteraturliste og resumé. Opgavebesvarelsen har et omfang på ca. 12-17 normalsider á 2400 
anslag. Heri medregnes der ikke: forside, indholdsfortegnelse, noter, litteraturliste, figurer, 
tabeller, bilag og lignende.  
 
Ved erhvervsområdeprojekter, hvor den skriftlige opgavebesvarelse indeholder et pro-
dukt/en proces eller aktivitet kan dette indgå som en del af besvarelsen.  
 
I erhvervsområdeprojekter, hvori der indgår fremmedsprog, skal en del af de anvendte ma-
terialer være på dette sprog.  

 

Den mundtlige eksamination sker på grundlag af eksaminandens skriftlige rapport. 

 

Eksaminator og censor drøfter inden den mundtlige del af prøven, hvilket fagligt niveau 

opgavebesvarelsen har og hvilke problemstillinger eksaminanden skal uddybe ved den 

mundtlige eksamen.  
Eksaminationstiden er ca. 30 minutter.  
Der gives ingen forberedelsestid.  
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Eksaminationen tager udgangspunkt i eksaminandens præsentation af centrale problemstil-
linger og konklusioner i opgavebesvarelsen. Det forventes ikke, at eksaminanden kommer 
med noget nyt under eksaminationen. 
 
Eksaminandens præsentation og fremlæggelse af projektet har en varighed på op til 10 mi-
nutter af eksaminationstiden. 
 
Efter eksaminandens præsentation, former eksaminationen sig som en faglig samtale mellem 
eksaminand, eksaminator og evt. censor med udgangspunkt i eksaminandens projekt (og evt. 
produkt) og den mundtlige præsentation. 
 
Da eksamen i erhvervsområdeprojektet markerer afslutningen på erhvervsområdet, må ek-
saminanderne forventes at demonstrere opfyldelse af alle de faglige mål for erhvervsområdet 
i bred forstand. Det er samtidig vigtigt at holde sig for øje, at der i eksaminationen skal foku-
seres på sag frem for fag. Man bør derfor på den ene side undgå at fortabe sig i enkeltfaglige 
detaljer, på den anden side bør eksaminationen hele tiden relateres til de problemstillinger 
(såvel faglige som metodiske), som elevens arbejde favner.  

 

Omfang 

 

50 lektioner 

Fordelt på 5x1 blokdage på skolen* med tilknyttet vejledning og 1x5 skrivedage, hvor eleven 

selvstændigt fordyber sig i opgaveskrivningen hjemme. 

* 2 af disse blokdage har været gennemført virtuelt pga. corona-nedlukning  

Særlige fokus-

punkter 

Erhvervsområdeprojektet kan udarbejdes i forlængelse af faglig viden og metoder, som er 
indgået i den enkelte elevs undervisning i de fag, som erhvervsområdeprojektet omfatter.  

• Erhvervsområdeprojektet kan ikke begrænses til fagligt indhold, der allerede er ind-
gået i elevens undervisning, idet der skal indgå faglig fordybelse i form af nyt mate-
riale, nye faglige vinkler eller nyt fagligt område.  

 

• Der må ikke ske genanvendelse af afsnit fra besvarelser, som tidligere er blevet afle-
veret og rettet.  

 
Forud for projektperioden vælger eleven i samråd med sine vejledere en aktuel merkantil 
problemstilling, der er relevant i elevens erhvervsuddannelse og et fagligt område for er-
hvervsområdeprojektet.  

 
På baggrund heraf udarbejder eleven under vejledning en problemformulering, som i kort 
form afgrænser problemstillingen og angiver, hvad der skal undersøges/produceres og ana-
lyseres for at konkludere på denne.  
 
Eleven angiver samtidigt hvordan problemstillingen er relevant i relation til elevens er-
hvervsuddannelse, hvis det er muligt. Eleven afleverer endvidere en oversigt over materialer 
og faglige metoder, som eleven forventer at inddrage i undersøgelse og analyse.  

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

På baggrund af elevens problemformulering udarbejder vejlederne den endelige opgavefor-
mulering.  
Opgaveformuleringen skal:  

• gøre det muligt for eleven at opfylde de faglige mål for erhvervsområdeprojektet  

• rumme såvel uddannelsesrelevante, fagspecifikke og tværgående problemstillinger 
med brug af de indgående fag  

• give mulighed for faglig fordybelse, der på væsentlige punkter ligger ud over under-
visningen i mindst ét af projektets fag  

• være konkret og afgrænset  

• indebære, at de indgående fag anvendes på et passende niveau  

• være udformet således, at eleven har mulighed for at behandle opgaveformuleringen 
fyldestgørende inden for de tidsmæssige rammer for erhvervsområdeprojektet  
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Opgaveformuleringen udleveres til eleven, når erhvervsområdeprojektets projektperiode 
begynder.  

 

Opgaveformuleringen behandles i en skriftlig opgavebesvarelse, som også er grundlaget for 

en mundtlig eksamination.  

 

Opgavebesvarelsen kan suppleres med et produkt (f.eks. hjemmeside, app, markedsanalyse, 

markedsføringsmateriale) Hvis der udarbejdes et produkt, skal dette dokumenteres i rappor-

ten, og der kan således gives nedslag i antallet af sider. Omfanget af nedslag i sideantal afta-

les mellem elev og vejledere. 
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Retur til forside 

 

* Punkter markeret med rødt er gennemført virtuelt pga. corona-nedlukning. 

 


