
Studieplan EO2, skoleåret 2021/2022. Opstart af E-handelsvirksomhed 

Praktisk planlægning EUX Business, UCH 
Tidspunkter Uge 34:   

Oplæg til EO1 og EO2 samt kort introduktion til EO3 og EOP 
Uge 38: 
Intro til EO2 
Uge 40: 
Blokdag, skrivedage og fremlæggelse (4 dage i alt) 
  

Fag og faglige mål i de 
indgående fag 

Afsætning B 
Eleverne arbejder med følgende faglige mål: 

• afgøre, hvilke forhold der har betydning for en virksomheds 
afsætning nationalt, og derigennem demonstrere viden og 
kundskaber om fagets identitet og metoder  

• identificere, formulere og løse afgrænsede udfordringer 
vedrørende afsætning, der knytter sig til en virksomheds fortsatte 
vækst  

• anvende afsætningsøkonomiske modeller og forklare modellernes 
forudsætninger  

• udarbejde et afsætningsøkonomisk ræsonnement herunder at 
kunne forklare sammenhængen mellem en række relevante 
afsætningsmæssige forhold i en given afgrænset kontekst  

• fortolke og formidle informationer om afsætning, herunder i 
samspil med andre fag  

• udvælge og anvende relevante digitale og matematiske 
kompetencer i arbejdet med afsætning 

Dansk A 

• Udtrykke sig mundtligt og skriftligt hensigtsmæssigt, formelt 
korrekt, personligt, nuanceret og argumenterende. 

• demonstrere indsigt i sprogets opbygning, brug og funktion, 
herunder anvende terminologi vedrørende semantikken og 
pragmatikken 

• anvende forskellige mundtlige og skriftlige fremstillingsformer 
formålsbestemt og genrebevidst 

• demonstrere kendskab til digitale mediers indhold og funktion  

• Orientere sig i store tekstmængder, såvel trykte som web-
baserede, samt fokuseret kunne udvælge og dokumentere. 

 
Informatik B 

• Konstruktion af it-system som løsning til en problemstilling 

• It-systemers og menneskelig aktivitets gensidige påvirkning 

• It i erhvervslivet 

• 7. Interaktionsdesign 
 
Innovation C* 

• Identificere, formulere og vurdere muligheder for værdiskabende 

handling gennem innovative processer 



• Anvende innovationsbegreber og innovationsmodeller 

• Gennemføre innovationsprocessen fra idé til værdiskabende 

handling 

• Ræsonnere over elementerne fra idé til værdiskabende handling 

• Bearbejde og præsentere informationer med relevans for 

innovationsprocessen samt forstå informationernes anvendelighed 

• Kommunikere og skabe samarbejde i innovationsprocessen, 

herunder i samspil med andre fag 

• Anvende digitale redskaber til at fremme innovationsprocessen 

 
Virksomhedsøkonomi B* 

• analyse af virksomhedens økonomiske udvikling på baggrund af 
årsrapporter og andet eksternt materiale på dansk og engelsk  

• analyse af virksomhedens CSR-indsats  

• strategisk analyse af værdiskabelse, konkurrence og vækst samt 
udvikling af virksomhedens forretning.  

 
* Kun for de elever, der har faget 

Introduktioner Uge 34 og 36:   
Introduktion til hele Erhvervsområdet  
Grundig introduktion til EO1 og EO2 
 

Aktiviteter overordnet Progression 
EO1: Introducerende opgave til rapportskrivning med det formål at blive 
fortrolig med den klassiske rapports elementer. På baggrund af 
virksomhedsbesøg vælger den enkelte elev en tværfaglig 
opgaveformuering ud fra et begrænset antal. 
Produkt: Rapport á 4-5 sider  
Arbejdsform: Individuelt arbejde.  
Præsentation af produkt: Skriftlig aflevering. 
EO2: Bunden opgave i afsætning, Informatik og virksomhedsøkonomi. 
Produkt: Hjemmeside. Kommunikation. Ejerformer og budget samt en 
segmentering og målgruppebeskrivelse. 
Arbejdsform: Gruppearbejde.  
Præsentation af produkt: Mundtlig fremlæggelse/pitch i grupper. 
EO3: Selvstændig problemformulering inden for et afgrænset område. 
Produkt: Grupperapport  
Arbejdsform: Gruppearbejde, individuelt arbejde 
Præsentation af produkt: Gruppevis fremlæggelse på baggrund af rapport. 
EOP: 
Samspil med virksomheder 
Virksomhedsbesøg i uge 35. Der skal i opgaven perspektiveres til disse 
virksomheder, deres forretningsmodel og vedligeholdelse af hjemmeside.  

Produkt, eleverne skal lave Skriftlig disposition for fremlæggelsen 
 
Mundtlig præsentation i grupper 
Præsentation af gruppens produkter samt en perspektivering til 
virksomhedsbesøg. 



Bundne fag, der indgår i besvarelsen:  
Afsætning B:  
Markedssegmentering og målgruppevalg 
Dansk A: 
Kommunikation, argumentationsformer og retorik 
Informatik B: 
Hjemmeside med E-shop i Wix 
Virksomhedsøkonomi B:  
Ejerformer og budgetter 
 
Valgfag: 
Innovation C: 
Idégenerering, forretningsmodel 
 

Evalueringsformer Præsentation: Mundtlig, formativ feedback fra to lærere samt fra en 
anden elevgruppe. 
Feedback er både overordnet for hele gruppen og individuel. 

 


