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Oversigt over gennemførte undervisningsforløb i faget 

Første år  

Titel 0 Generel viden - Grundforløb 

Titel 1 Websider 

Titel 2 Spil 

Titel 3 Miniprojekt 

Title 4 IT-Sikkerhed 

Titel 5 Databases & SQL 

Titel 6 CMS 

Andet år  

Titel 7 APP og Database 

Titel 8 SO4 – Webshop 

Titel 9 De første computer og store personer i IT 

Titel 10 Kunde database med php og MySQL 

Title 11 PreformProTracking and health for life (prøveeksame) 

Title 12 Robotterne kommer (tværfagligt forløb) 

Title 13 Eksamensprojekt 



 
Forløb 0 Generel viden - Grundforløb 
 Forløbets 
indhold og 
fokus 

Ved afslutningen af dette undervisningsforløb skal eleverne kunne 
følgende: 
 

• Gøre rede for internettet 
• Gøre rede for opbygningen af en computer og hvad software er 
• Gøre rede for opstart af projekt 
• Gøre rede for grafiskvirkemidler (farver, brug af billeder) 
• Kunne arbejde i en virtuel platform i teams. 
• Lave en lille paper-prototype ud fra en ide 

 
Internettet og the cloud (youtube video) 
Systime Informatik – kapitel 5 (Computeren > Bits og bytes) 

- Design af prototype for en APP. https://marvelapp.com/pop  
 
Supplerende stof 
Gestaltlove 

Faglige mål  
Kernestof Kernestof 

- Iterativproces 
- Brainstorm 
- Kravspecifikation 
- Bruger mønster 
- Billedrettigheder og farveteori - https://digitypes.dk/farvecirkel-og-

farveteori/ Systime Informatik – kapitel 5 (Billeder og farver) 
- Hardware, software, filer og fil komprimering og det binære 

talsystem 
 

Anvendt 
materiale. 
 

  

Arbejdsformer - Klasseundervisning 
- Projektarbejde i grupper 
- Præsentation igennem PowerPoint/Keynote 
- Virtuel undervisning 

 



 
 
Forløb 1 Generel viden - Grundforløb 
 Forløbets 
indhold og 
fokus 

- Ved afslutningen af dette undervisningsforløb skal eleverne kunne 
følgende: 

-  
- Have kendskab for hvordan Klient Server modellen fungere 
- Have kendskab for websider udviklingen 
- Gøre rede for struktur opbygning af websider 
- Gøre rede for opbygning af websider via wireframes 
- Påbegynd brugen af wireframe 
- Gøre rede for HTML, CSS og deres sammenspil 
- Kunne fremvise en simpel HTML side 
- Dele mapper og filer igennem ZIP 

 
Faglige mål  
Kernestof Kernestof 

- Klient Server Arkitektur  
- Baggrund om websider 
- Brainstorm 
- Strukturdiagram 
- Wireframes 
- HTML/CSS Systime Informatik – kapitel 5 (HTML og CSS) 
- Objektanalyse og design 

 
Supplerende stof 

- Skrifttyper 
 

Anvendt 
materiale. 
 

  

Arbejdsformer - Klasseundervisning 
- Projektarbejde i grupper 
- Virtuel undervisning 
- Præsentation igennem PowerPoint/Keynote 
- Virtuel undervisning 

 



 
Forløb 2 Generel viden - Grundforløb 
Forløbets 
indhold og 
fokus 

Ved afslutningen af dette undervisningsforløb skal eleverne kunne 
følgende: 
 

• Gøre rede for digitale spil og dets genre 
• Gøre rede for blokkodning i det online værktøj Scratch 
• Gøre rede for fejlfinding i rutediagrammer 
• Gøre rede for test  
• Gøre rede for metoder til at inddrage brugerne i ens IT-løsning 
• Gøre rede for forskellige spiltyper 
• Foretage en analyse af spil, samt tegne storyboard og rutediagram 

over dette 
• Beskrive forskellige målgruppe metoder 

Faglige mål  
Kernestof Kernestof 

- Digitale spil igennem tiden 
- Gamification 
- Programmering – blokkodning i Scratch 
- Syntaks og sematik 
- Kontrolstrukturer 
- Flowdiagram 
- Spiltyper 
- Storytelling, storyboard 

 
Anvendt 
materiale. 
 

Kap. 2 > Udarbejdelse af et IT system: Introduktion til Rutediagrammer / 
Flowdiagram introduktion https://informatik.systime.dk/?id=c3614  
Kap. 2 > Udarbejdelse af et IT system: Kontrolstrukturer og funktioner: 
https://informatik.systime.dk/?id=1078  
Kap. 2 > Udarbejdelse af et IT system: Sekvens: 
https://informatik.systime.dk/?id=p1079  
Kap. 2 > Udarbejdelse af et IT system: Forgreninger: 
https://informatik.systime.dk/?id=p1080   
Kap. 2 > Udarbejdelse af et IT system: Funktioner og variabler: 
https://informatik.systime.dk/?id=1083  
Kap. 2 > Udarbejdelse af et IT system: While-løkke: 
https://informatik.systime.dk/?id=p1081  

Arbejdsformer - Klasseundervisning 
- Projektarbejde i grupper 
- Virtuel undervisning 
- Præsentation igennem PowerPoint/Keynote 
- Virtuel undervisning 

 



 
Forløb 3 Miniprojekt (komparativ analyse af hotelhjemmeside) 
Forløbets 
indhold og 
fokus 

Ved afslutningen af dette undervisningsforløb skal eleverne kunne 
følgende: 
 

• Foretage en komparativ analyse af to hjemmesider med fokus på 
interaktionsdesign og it-sikkerhed 

• Arbejde ud fra en iterativ proces med desk research, brainstorm, 
anvendelse af forskellige værktøjer og metoder 

• Gøre rede for gestaltlove 
• Gøre rede for farveteori- og symbolik 
• Anvende personas i et projekt 
• Anvende User Journey i et projekt 
• Gøre rede for en hjemmesides it-sikkerhed og anvendelse af cookies 

Faglige mål  
Kernestof Kernestof 

- Interaktionsdesign 
- Gestaltlove 
- Farvesymbolik 
- Desk Research  
- Brainstorm 
- Komparativ analyse af to hjemmesider 
- Personas 
- User Journey 
- IT-sikkerhed 
- Cookies (forskellige typer) 

 
Anvendt 
materiale. 
 

 

Arbejdsformer - Klasseundervisning 
- Individuelt arbejde 
- Quiz som afrunding på projektet  
- Præsentation igennem PowerPoint/Keynote 
- Virtuel undervisning 
- Udelukkende virtuel undervisning pga. corona 

 
 
 



 
Forløb 4 IT Sikkerhed 
 Forløbets 
indhold og 
fokus 

Ved afslutningen af dette undervisningsforløb skal eleverne kunne følgende: 
• Gøre rede hvordan ens data bliver tracket online via cookies 
• Analysere en virksomheds it-sikkerhed ud fra CIA-modellen og 

risikomatrix, samt risikostyring 
• Identificere forskellige typer af data, samt it-sikkerhed 
• Gøre rede for en virksomheds it-sikkerhed samt it-politik 
• Gøre rede for GDPR/persondataloven og dens indvirkning 

Faglige mål Konstruktion af it-system som løsning til en problemstilling 
Repræsentation og manipulation af data 
Interaktionsdesign 

Kernestof  
• Privatliv til salg (Video 46min) 
• Forskellige typer af data 
• Forskellige typer af sikkerhed 
• Systime Informatik – kapitel 5 (IT-sikkerhed) 
• CIA-modellen 
• Risikomatrix 
• Risikostyring 
• It-sikkerhed 
• It-politik 
• GDPR og persondataloven 
 
Supplerende stof 
Big Data 
 

Anvendt 
materiale. 
 

 

Arbejdsformer - Virtuel undervisning pga. corona 
- Anvendelse af IT (søgning på nettet og Tutorials) 
- Præsentation igennem PowerPoint/Keynote 
- Gruppe arbejde 

 
 
 



 
Forløb 5 IT Sikkerhed 
 Forløbets 
indhold og 
fokus 

Ved afslutningen af dette undervisningsforløb skal eleverne kunne følgende: 
 

- Lave simple databaseforespørgsler 
- Analyser og designe simple databaser 
- Hvordan vi skriver et SQL statement 
- Hvordan databaser og SQL hænger sammen – hvordan vi nemt kan 

trækkedata ud fra en database via SQL 

Faglige mål Konstruktion af it-system som løsning til en problemstilling 
Repræsentation og manipulation af data 
Interaktionsdesign 

Kernestof  
 

- Hvad er en database: Kapitel 13 + Kapitel 14:  https://bliv-
klogere.ibc.dk/index.php/laerebog-til-modul-3-kapitel-13-til-
18/#Kapitel_13_Databaser  

- Gøre rede for et serversprog 
- Gøre rede for et databasesystem 
- Udarbejde et ER-Diagram – E/R Manual (pdf)  
- Arbejde med programmet SQLite 
- Analyse af en database 
- Begreber som entitet, relation og attribut 
- Flade vs relationelle databaser 
- Programmet SQLite –at åbne et datasæt og trække data fra dette ved 

at skrive et SQL-statement 
Anvendt 
materiale. 
 

 

Arbejdsformer - Virtuel undervisning pga. corona 
- Anvendelse af IT (søgning på nettet og Tutorials) 
- Præsentation igennem PowerPoint/Keynote 
- Gruppe arbejde 

 
 
 



 
Forløb 6 CMS 
 Forløbets 
indhold og 
fokus 

Eleverne skal lave en website/webshop til en fiktiv virksomhed. De arbejder 
indi-viduelt og i grupper. 
 
Ved afslutningen af dette undervisningsforløb skal eleverne kunne følgende: 
 
• Anvende CMS (Joomla) 
• Implementere et design i et CMS (Joomla) 
• Beskrive nogle funktioner i CMS (Joomla) 
• Gøre rede for Interaktionsdesign 
• Gøre rede for forskellige emner inden for IT-sikkerhed 
• Farveteori og brug af billeder  
• Gøre rede Innovation i IT 
• Gøre rede for målgruppeanalyse og personas 
• Inddrage metoder og redskaber fra undervisningen 

Faglige mål Konstruktion af it-system som løsning til en problemstilling 
Repræsentation og manipulation af data 
Interaktionsdesign 

Kernestof • IT-sikkerhed 
• Interaktionsdesign 
• Kap. 2 > Planlægning af et IT-system  
• Kap. 2 > Målgruppeanalyse 
• Kap. 5 > Innovation i IT  
• Kap. 5 > IT-sikkerhed 
 
Supplerende stof 
• 3-lags arkitektur 
• Serversprog (PHP) 
• Domænenavne og webhosting 
 

Anvendt 
materiale. 
 

 

Arbejdsformer - Virtuel undervisning pga. corona 
- Anvendelse af IT (søgning på nettet og Tutorials) 
- Præsentation igennem PowerPoint/Keynote 
- Gruppe arbejde 

 
 
 
 
Forløb 7 APP og Database 



 Forløbets 
indhold og 
fokus 

Designe en app til en bestemt virksomhed: Bagage Check-in i en lufthavn 
eller billetsystem til en Biograf. 
 
Eleverne kommer til at kortlægge brugerrejse og opbygge en 
kravspecifikation baseret på de indsigter de finder. 
 
Eleverne skal designe en App igennem Wireframe og lave en prototype i 
Figma. Desuden skal de lave et Flowdiagram over appen og analyser hvilken 
data der er i spil og udarbejde et ER diagram på baggrund af analysen. 

Faglige mål Konstruktion af it-system som løsning til en problemstilling 
Repræsentation og manipulation af data 
Interaktionsdesign 

Kernestof Modellering som middel til at forstå et problemområde, Brugsmønstre, 
Brugertest, strukturering af data og datamodel,  

Anvendt 
materiale. 
 

Lufthavn og Biograf App 
https://pixelinmycoffee.dk/b-niveau/app-design  
Introduktions video til Figma 
https://help.figma.com/hc/en-us/articles/4405269899287--Beginner-1-
Explore-ideas  
Figma Tutorial: Prototyping & Transitions 
https://www.youtube.com/watch?v=-
d6zNGeF59M&feature=emb_imp_woyt  
Designprincipper 
https://ddu.systime.dk/?id=245  
Kortlægning af brugeren 
https://ungkom.dk/user-journeys-en-begynderguide/ 
Usability 
https://ddu.systime.dk/?id=244  
Guide til at lave et ER-Diagram 
https://pixelinmycoffee.dk/files/Trin_for_trin_ERDiagram.pdf  
Databaser 
https://informatik.systime.dk/?id=1134  
Normalformer 
https://informatik.systime.dk/?id=1139  
Overvejelser af farver:  
https://digitypes.dk/farvecirkel-og-farveteori/  
Overvejelser af skrifttyper: 
https://www.nielsgamborg.dk/?p=typografi&u=skrifttyper  
Gestallove:  
https://www.nielsgamborg.dk/?p=  
Brugertest: 
https://innovation.sites.ku.dk/metode/brugertest/  

Arbejdsformer - Klasseundervisning 
- Projektarbejde i grupper 
- Præsentation igennem PowerPoint/Keynote 

 



Forløb 8 SOP 4 - Webshop 
 Forløbets 
indhold og 
fokus 

Studieretningsprojekt: Webshop 
 
Eleverne skulle kunne lave en webshop via Shopify og designe en skabelon 
ud fra en kravsspecifikation. 
Desuden bliver eleverne introduceret til projektledelsesredskaber. 
Eleveren skulle kunne inddrage metode og teorier fra andre fag. 

Faglige mål It-systemers og menneskelig aktivitets gensidige pa ̊virkning 
Interaktionsdesign 

Kernestof It-systemers og menneskelig aktivitets gensidige pa ̊virkning 
Interaktionsdesign - design af en brugergrænseflade og den tilhørende 
interaktion 

Anvendt 
materiale. 
 

Shopify  
https://www.shopify.dk/  
Trello – Kanban 
https://trello.com/templates/engineering/kanban-template-LGHXvZNL  

Arbejdsformer - Klasseundervisning 
- Projektarbejde i grupper 
- Præsentation igennem PowerPoint/Keynote 

 



 
 
Forløb 9 De første computer og store personer i IT 
 Forløbets 
indhold og 
fokus 

Eleverne har en forståelse af hvordan computeren har udviklede sig i tidens 
løb og hvilke store personer der har dannet grundlag for computeren, IT og 
software. Herunder særligt fokus på Kvinder i IT. 
 

Faglige mål It-systemers og menneskelig aktivitets gensidige påvirkning  
Netværk og arkitektur 

Kernestof Eleverne undersøger computerens historie og IT personers påvirkning på 
udviklingen og resultat af vores hvordan vi forstår computeren nu om dags. 
 

Anvendt 
materiale. 
 

- Militære interesser under WW2  
- The Manchester Mark 1 
- Z3-computeren  
- Von Neumann-maskinen 
- Colossus 
- Relæer og radiorør og transistorer 
- Eniac  
- Herman Hollerith - Videreudvikling af Hulkort, Hvorfor kom & 

Englænderne kom først! 
 

- Margaret Hamilton 
- Kvindernes historiske rolle med udviklingen af computeren 
- Charles Babbage 
- Joseph Marie Jacquard   
- George Boole: Boole og Logisk algebra 

Herman Hollerith - Videreudvikling af Hulkort 
- Alan Turing 
- Grace Hopper 
- Ada Lovelace the World's First Computer Programmer 
- Hedy Lamarr  
- Von Neumann 
- Katherine Johnson 
- Margaret Hamilton 
- Shannon 

 
Arbejdsformer - Projektarbejde i grupper 

- Præsentation igennem PowerPoint/Keynote 
 



 
 
Forløb 10 Kunde database med php og MySQL 
Forløbets 
indhold og 
fokus 

Eleverne arbejder med backendsprog (php) og databaesprog (MySQL), hvor 
de konstruerer et IT system, som ligger data op i en database og laver 
udtræk fra databasen. 

Faglige mål Konstruktion af it-system som løsning til en problemstilling 
Repræsentation og manipulation af data 
Programmering 

Kernestof It-systemers og menneskelig aktivitets gensidige pa ̊virkning: eleverne skal 
kunne vurdere hvordan IT-Systemet påvirker menneskelig aktivitet, f.eks. i 
virksomhed, hvor man opsamler kundedata. 
 
Repræsentation og manipulation af data: Eleverne kan designe databaser via 
et ER-Diagram. Samt arbejdet med Relationelle databaser med Select 
funktionen. 
 
Programmering: Eleverne kan arbejde med variabler, sekvenser, 
forgreninger og løkker i et programme-ringssprog. Eleverne kan lave mindre 
it-systemer, der via input tildeler variable værdier og gennem forgreninger 
viser forskellige output afhængig af inputtet. Ligesom de også kan lave små 
programmer, der via en løkke henter data fra en databasetabel. 

Anvendt 
materiale. 
 

Introduktion til serverside programmering 
https://pixelinmycoffee.dk/b-niveau/introduktion-til-serverside-
programmering  
Introduktion til php  
https://pixelinmycoffee.dk/b-niveau/introduktion-til-serverside-
programmering/introduktion-til-php  
Introduktion til php og MySQL database 
https://pixelinmycoffee.dk/b-niveau/introduktion-til-serverside-
programmering/php-og-mysql-database  
MAMP Server – local server on your computer 
https://www.mamp.info/  
PHP MySQL Database 
https://www.w3schools.com/php/php_mysql_intro.asp  
PHP Connect to MySQL 
https://www.w3schools.com/php/php_mysql_connect.asp  
PHP Create a MySQL Database 
https://www.w3schools.com/php/php_mysql_create.asp  
PHP MySQL Create Table 
https://www.w3schools.com/php/php_mysql_create_table.asp 
PHP MySQL Insert Data 
https://www.w3schools.com/php/php_mysql_insert.asp 
PHP MySQL Øvelser: 



https://pixelinmycoffee.dk/b-niveau/introduktion-til-serverside-
programmering/php-ovelser  
 

Arbejdsformer - Klasseundervisning 
- Projektarbejde i grupper 
- Præsentation igennem PowerPoint/Keynote 

 
 
 
 
Forløb 11 PreformProTracking and health for life 
 Forløbets 
indhold og 
fokus 

Et projekt for elevernes prøveeksamen, hvor eleverne skulle designe en app 
til telefon eller smartwatch, samt skrive en mini rapport. 
 
Eleverne fik en PBL-opgave som danner grundlag for prøveeksamen. 

Faglige mål Eleverne udvælger selv metoder og teorier, så de dækker de faglige mål 

Kernestof  

Anvendt 
materiale. 
 

Opgavebeskrivelse: PreformPro --Tracking and health for life 

Arbejdsformer - Klasseundervisning 
- Projektarbejde i grupper 
- Præsentation igennem PowerPoint/Keynote 

 
 
 



 
Forløb 12 Robotterne kommer 
 Forløbets 
indhold og 
fokus 

Problemstilling: Hvordan kan humaniode service-robotter gøre vores hverdag 
lettere – kan vi i Danmark finde nye intelligente slutbruger løsninger?  
 
Fem ugers PBL-forløb er baseret på en struktureret og anerkendt design 
thinking metode, der gennemløber en innovationsproces i fire faser 
kaldet "Double Diamond-modellen". 

 
Eleverne skulle kortlægge brugerrejsen og forstå hvordan  
 
Eleverne skulle lave simple programmering med robotter i forhold til en 
problemstilling og redegøre for forskellige begreber og hvordan de går i 
samspil med robotter. begreber: Kunstig-intelligens, Big data og Machine 
Learning. 
 
Desuden blev eleverne introduceret til 3d print. 
 

Faglige 
mål 

Eleverne bør kunne analysere og vurdere hvordan Robotter har betydning for 
menneskelig aktivitet f.eks. i forbindelse med arbejdet eller i det offentlige rum. 
Desuden hvordan designet af robotter har indvirken på, i hvilken grad 
problemstillinger løses ved implementeringen af robotter i virksomhed eller 
samfundet. 
 
Eleverne kan redegøre for de mest basale strukturer og begreber indenfor 
block programmering af robotterne. Samt udvikle kode til at løse en 
problemstilling med robotter som værktøj.  

Kernestof It-systemers og menneskelig aktivitets gensidige pa ̊virkning 
Programmering (Variable, sekvenser, løkker og forgreninger) 

Anvendt 
materiale. 
 

Shape Robotics Manual: 
https://www.mitnielsbrock.dk/pluginfile.php/2509415/mod_resource/conten
t/1/Manual%20-%20Shape%20Robotics.pdf  
Shape Robotics Software:  
https://www.shaperobotics.com/da/download/  
Hvad er kunstig intelligens egentlig?: https://videnskab.dk/teknologi-
innovation/hvad-er-kunstig-intelligens-egentlig  
Machine Learning: 
https://simplecode.dk/hvad-er-machine-learning/   
Deep leaning:  
https://globeteam.com/deep-learning/  
Bigdata: 
https://kommunikationogsprog.dk/blogs/big-data-hvad-er-det-og-hvad-kan-
du-bruge-det-til  
Brugerrejse: 
https://innovation.sites.ku.dk/metode/brugerrejse/  



Serviceblueprint:  
https://innovation.sites.ku.dk/metode/service-blueprint/ 
Agile Environment + Design Thinking process: 
https://nicobotero.com/design-thinking-process/  
3dprint 
https://www.tinkercad.com/things 
Beginner Toturial: https://www.tinkercad.com/learn/project-
gallery;collectionId=OPC41AJJKIKDWDV 
 

Arbejdsfor
mer 

- Klasseundervisning 
- Projektarbejde i grupper 
- Præsentation igennem PowerPoint/Keynote 

 
 
 



 
Forløb 13 Cirkulær Økonomi 
Forløbets 
indhold og 
fokus 

Projekt til eksamen, hvor eleverne skulle komme på en forretning med fokus 
på cirkulær økonomi og designe en digitalløsning derefter. Desuden skal 
eleverne skrive en rapport omkring deres problemstilling og deres udvikles 
proces. 
 
Eleverne skal lave en forretningsplan der kommer fra Cirkulær Økonomi og 
have fokus på FN verdensmål: 11, 12 og 13.  

Faglige mål Eleverne udvælger selv metoder og teorier, så de dækker de faglige mål 

Kernestof  

Anvendt 
materiale. 
 

Cirkulær Økonomi 
https://vuggetilvugge.dk/viden-om/cirkulaer-oekonomi  
 

Arbejdsformer - Klasseundervisning 
- Projektarbejde i grupper 
- Præsentation igennem PowerPoint/Keynote 

 


