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Praktiske oplysninger 

 

Pædagogisk ansvarlig:  

Den pædagogisk ansvarlige for erhvervsuddannelserne er Erhvervsuddannelseschef Rikke Søgren Raisa, 

mail: rsr@sesg.dk tlf.: 7222 5903  

 

EUX - studieåret på Business gennemføres på følgende adresse:  

Svendborg Erhvervsskole & Gymnasier 

Skovsbovej 43 

5700 Svendborg 

Denne plan er opdateret den 9. juli 2021 og beskriver studieåret indenfor kontor, handel, detail og event.  

LINK Kontoruddannelse med specialer  

LINK Handelsuddannelsen med specialer  

LINK Detailuddannelsen med specialer  

LINK Eventkoordinator  

 

LINK Bekendtgørelse om grundfag 

  

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/369
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/368
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/367
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/420
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/692


Struktur og indhold 
 

 

Varighed: 40 uger 

LINK Lærerplaner EUX  

LINK Indholdet af den merkantile EUX-model er beskrevet i EUX-bekendtgørelsen 

 

Undervisningen i gymnasiale fag 
 

Dansk A 
Følger fagbilaget for dansk på gymnasialt niveau med fokus på litteratur, sprog og medier i både alment 

dannelsesmæssigt perspektiv og i merkantil retning. Der lægges vægt på kendskab til og brug af forskellige 

læsestrategier tilpasset det respektive formål. 

 

Differentiering foretages i udformning og formulering af både skriftlige og mundtlige opgaver, der varieres i 

både længde, sværhedsgrad og tekstvalg. 

 

Der arbejdes med forskellige former for feedback med vægt på den formative fremfor den summative 

feedback; bl.a. bliver der ikke givet karakterer i den første del af studieåret. 

 

Tværfagligt vil der fortrinsvis være tematiske og metodiske snitflader til fag som Kulturforståelse, 

Samfundsfag og Engelsk, mens eleverne ved større projektopgaver bruger deres erfaringer fra den løbende 

opgaveskrivning i Dansk. 

 

 

Engelsk B 

Følger fagbeskrivelsen for Engelsk B - særligt gymnasialt fag til brug 

for merkantile eux-forløb. Tværfagligt inddrages engelsk igennem skriftlig og mundtlig 

kommunikation på uddannelsen og ved læsning af både teoretisk og konkret information om 

virksomheder på engelsk. Undervisningen differentieres primært på arbejdsform og på niveau-

opdelte opgaver.    

 

Eleverne får løbende både mundtlig og skriftlig feedback fra læreren og øver sig også på at give 

feedback til hinanden. 
 

 

Afsætning B 
Undervisningen beskæftiger sig med de aktiviteter, der knytter sig til det at udbyde en vare eller 
tjenesteydelse på et marked. 

Der gives en introduktion til virksomhedsbegrebet, som er helt centralt i faget. Eleven får en kort forklaring 
på, hvordan man kan udarbejde en analyse af en virksomhed. Herefter præsenteres eleven for de 

https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/fag-og-laereplaner/fag-paa-eux
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1599


væsentligste områder, som virksomheden skal forholde sig til i forhold til virksomhedens omverden. Dette 
kan fx være konkurrenter og kunder. Eleven introduceres også til virksomhedens strategivalg og de fire 
P'er: produkt, pris, place og promotion. 

Endvidere arbejdes med markedsføringsplaner, hvor virksomheder på baggrund af analyserne og valget af 

strategier kan gennemføre konkrete kampagner overfor udvalgte målgrupper. 

I undervisningen differentieres i forhold til opgaver, tid og fagligt niveau. 

Eleverne evalueres løbende individuelt og i grupper i form af formativ og summativ feedback. 

 

Virksomhedsøkonomi B 
Følger fagbilaget for virksomhedsøkonomi B (VØ B) på erhvervsuddannelserne/EUX – 

studiekompetenceåret. Tværfagligt inddrages VØ B i EO2 forløbet i samspil med Afsætning B – Strategisk 

analyse af virksomhed.  

 

Mundtligt arbejdes der med fremlæggelser, instruktioner, diskussioner, der gøres fagligt relevant, hvor det 

er muligt. Skriftligt arbejdes der med at opgaver løses i Systime-bogen til VØ B samt at der udarbejdes 

større skriftlige opgaver i forbindelse med analyser af virksomheder.  

 

Undervisningen differentieres på indhold og proces, hvor opgaverne kan løses på forskellige måder med 

hensyn til små opgaver, selvrettende opgaver samt større skriftlige opgaver. Herunder den afsluttende 

skriftlige projektrapport som afslutter undervisningen i VØ B. Der differentieres på længde og antal 

opgaver.  

 

Feedback gives løbende både mundtligt og skriftligt. 

 

 

Informatik B 
Informatik B til EUX Merkantil bygger med teori, øvelser og projekter samt interaktive elementer videre på 

Erhvervsinformatik til EUD/EUX. Eleverne arbejder både teoretisk og praktisk med programmering, 

interaktionsdesign og it-sikkerhed, data, struktur, proces, model og interaktion i forbindelse med it-

systemer. Tværfagligt indgår faget i erhvervsområdet og relaterer sig bl.a. til fagene afsætning og 

markedskommunikation. 

 

I undervisningen differentieres der i forhold til tid og opgaver. Eleverne får løbende både mundtlig og 

skriftlig feedback på deres arbejde og opgaver. 

 

 

Markekskommunikation 
Markedskommunikation fokuserer på formidling af informationer fra virksomheden til dens omverden. 

Virksomhedens markedskommunikation inkl. kommunikationsmodellen, faserne i kommunikationen, 

omnichannel og støj i kommunikationen. Det strategiske arbejde i form af målsætninger ift. målgrupper, 

positionering og branding. Integreret markedskommunikation med fokus på kommunikationsparametre 

samt deres sammenhæng med traditionelle og digitale medier. Den kreative proces med ideudvikling, 



virkemidler, etik, jura og kultur samt opbygning af kommunikationen, tekstforfatning, 

kommunikationspsykologi og oplevelsesbaseret kommunikation. 

I undervisningen differentieres i forhold til opgaver, tid og fagligt niveau. 

Eleverne evalueres løbende individuelt og i grupper i form af formativ og summativ feedback. 

 

Kulturforståelse 
Følger fagbilaget for Kulturforståelse på gymnasialt niveau med vægt på kulturelle udtryk og værdier i både 

almengyldige og merkantile sammenhæng. Der arbejdes med identitetsdannelse som en kulturel proces, 

der giver redskaber til at møde og forstå mennesker i forskellige kulturer og til at imødekomme og løse de 

udfordringer, der opstår ved mødet mellem disse kulturer. Undervisningen er fortrinsvis baseret på dialog 

og fremlæggelser i klassen med særligt henblik på at fremme elevernes evne til at ræsonnere og foretage 

værdibaserede valg. 

 

Som udgangspunkt arbejdes der med de samme opgaver og tekster, hvor der kan differentieres med 

forskellige krav til længde og sværhedsgrad. 

Tværfagligt er der naturlige snitflader til fag som Samfundsfag, Dansk og Engelsk. 

 

 

Erhvervsjura 
Faget indeholder en generel indføring i grundlæggende juridiske principper og tankegange. 

 

Erhvervsjura handler om de regler og love, der bl.a. har indflydelse på erhvervslivets daglige drift, og mange 

af disse regler og love har samtidig indflydelse på borgeres private forhold. Fx har Købeloven indflydelse på 

både erhvervslivets og borgernes forhold. Ved at forbinde den aktuelle juridisk samfundsmæssige udvikling 

med juridiske begreber kvalificeres elevernes standpunkter, handlemuligheder, viden og kundskaber, 

hvorved eleverne opnår faglig fordybelse, almendannelse og studiekompetence. 

 

I undervisningen differentieres i forhold til opgaver, tid og fagligt niveau. 

 

Eleverne evalueres løbende individuelt og i grupper i form af formativ og summativ feedback. 

 

 

Erhvervsområde 
 

Det merkantile erhvervsområde er et fagligt samspil mellem de gymnasiale fag og fag rettet 

mod erhvervsuddannelsen på det studiekompetencegivende år. Eleverne arbejder med virkelighedsnære 

problemstillinger, der bidrager til deres almene dannelse og erhvervsfaglige viden og som overskrider de 

enkelte fag. Eleverne undersøger og behandler virkelighedsnære problemstillinger ved hjælp af de 

indgående fag og faglige metoder med tilknytning til praksis. 

 

Det merkantile erhvervsområde inddrager skolens omverden med særligt fokus på virksomheder, der er 

relevante i deres erhvervsuddannelse, og eleverne arbejder med tværgående metoder, der ikke dækkes af 

fagene alene. De tværgående metoder understøtter uddannelsens problembaserede helhedsorienterede 

læring. 



 

Beskrivelse af undervisningsforløb i erhvervsområdet og -projekt. 

 

Titel 1 

 

Erhvervsområde 1 

Indhold og 

fagkombinatione

r 

Tværfagligt projektforløb  

Hvordan kan virksomhed xx ved hjælp af markedskommunikation og anvendelsen af 

big data styrke deres position som markedsleder på det danske marked? 

 

Projektet indeholder faglige krav fra fagene Dansk A, Markedskommunikation C og 

Informatik B 

 

Undervisningstid 

 

25 timer 

 

Fordybelsestid 10 timer 

Temaer og 

problemstillinger 

Fokuspunkter: 

 sproglig kommunikation 

 markedskommunikation 

 Skabelse og anvendelse 

af data 

 

Kernestof fra 

fagene og faglige 

mål 

Dansk A: 

 

Faglige mål: 

- demonstrere kendskab 

til digitale mediers 

indhold og funktion 

samt indsigt i tilhørende 

etiske problemstillinger  ̶

 

- demonstrere indsigt i 

retoriske, herunder 

stilistiske, virkemidler i 

såvel mundtlige som 

skriftlige 

sammenhænge  ̶

Kernestof: 

1. Dansk sprog, herunder 

sproglig variation og 

sprog anvendt i faglige 

og professionelle 

sammenhænge 

2. Fagtekster, herunder 

journalistik, politiske 



tekster, kommerciel 

kommunikation og 

øvrige 

erhvervsrelaterede 

tekster 

 

Markedskommunikation C: 

 

Faglige mål: 

Ud fra en analyse at kunne udarbejde et konkret forslag til en målrettet 

kommunikationsindsats 

 

Kernestof: 

 Positionering og 

branding 

 Reklamepsykologi 

 Kommunikationsplatfor

men 

 kommunikationsparam

etre 

 

Informatik B: 

 

Faglige mål og kernestof: 

It i erhvervslivet 

Analyse af en brancherelevant virksomheds forretningsstrategi og –

model, for at forstå it-systemers strategiske betydning og 

værdiskabelse (kernestof), herunder hvordan sammenhængen 

mellem fysiske og digitale platforme indvirker på produkt og tjenester 

(supplerende stof). 

 

it-systemer og brugeres gensidige påvirkning og konsekvens i forhold til 

kommunikation, effektivisering, købsadfærd og etik. 

 

Repræsentation og manipulation af data 

Virksomheders dataanvendelse til beslutningstagning om varer, 

kunder, markeder, sociale medier osv. 

Big data-begrebet. 

 

Overordnede 

faglige mål 

Eleverne skal kunne: 

 beherske relevante 

faglige mål i 

erhvervsområdets fag 



og sætte sig ind i nye 

faglige område 

 undersøge og afgrænse 

en erhvervsrettet 

problemstilling ved at 

kombinere viden og 

metoder fra forskellige 

fag og udarbejde en 

problemformulering 

 søge, vurdere og 

anvende fagligt relevant 

information 

 kombinere viden og 

metoder fra fagene til 

indsamling og analyse af 

empiri og bearbejdning 

af problemstillingen 

 beherske mundtlige og 

skriftlige 

fremstillingsformer, 

herunder besvare en 

opgave fyldestgørende 

 vurdere forskellige fags 

og metoders 

muligheder og 

begrænsninger i 

arbejdet med en 

problemstilling 

 anvende relevante 

studiemetoder, 

herunder planlægge og 

strukturere eget 

arbejde.  

 

Studiemetoder  Projektarbejde 

 Gruppearbejde 

 Virksomhedsbesøg 

 Informationsindsamling 

 Skriftligt arbejde 

 

Skriftlige og 

mundtlige 

produktkrav 

Forslag til kampagne 

Blog-indlæg 

PowerPoint præsentation 

Evalueringsforme

r 

Løbende formativ evaluering af elevernes arbejde 

Gruppefremlæggelse med efterfølgende feedback 



 

 

Titel 2 

 

Erhvervsområde 2 

Indhold og 

fagkombinationer 

Tværfagligt projektforløb med udgangspunkt i virksomhed yy 

 

Projektet indeholder faglige krav fra fagene Afsætning B, Virksomhedsøkonomi B og 

Engelsk B 

 

Undervisningstid 

 

25 timer 

 

Fordybelsestid 15 timer 

Temaer og 

problemstillinger 

Med baggrund i en strategisk analyse af virksomhed yy skal du vurdere, hvilke 

konkrete tiltag virksomhed yy kan tage for at opnå succes i fremtiden på det danske 

marked 

 

Fokuspunkter: 

 Strategisk analyse 

o Intern analyse 

o Ekstern analyse 

 SWOT 

 Vurdering og forslag til 

konkrete indsatser 

 

Kernestof fra 

fagene og faglige 

mål 

Afsætning B: 

 

Faglige mål: 

Anvende teoretiske modeller i løsning af konkrete erhvervsfaglige udfordringer 

 

Kernestof: 

 Markedsanalyse 

 Virksomhedens interne 

og eksterne situation 

 Konkurrence- og 

vækststrategier 

 Målgruppevalg og 

positionering 

 Marketingmix 

 
Virksomhedsøkonomi B: 
 

Faglige mål: 

 Afgøre hvilke forhold, 

der har betydning for 



en virksomheds 

økonomi, herunder 

demonstrere viden og 

kundskaber om fagets 

identitet og metoder 

 Fortolke og formidle 

fundamentale 

virksomhedsøkonomisk

e forhold 

 

Kernestof: 

Strategisk analyse af værdiskabelse, konkurrence og vækst samt udvikling af 

virksomhedens forretning: 

 

 Strategibegrebet, 

strategien 

hovedformål, 

strategityper, 

strategimodeller 

 Analyse af værdikæde, 

vækststrategi, 

konkurrencestrategi og 

konkurrencesituatione

n i branchen. 

 

Engelsk B: 
 

Faglige mål og kernestof: 

 Finde og anvende 

relevante kilder på 

engelsk 

 Udarbejde et abstract 

(på engelsk) 

 orientere sig i et 
engelsksproget stof, 
herunder udøve 
kildekritik og 
dokumentere brugen 
af forskellige 
informationskilder 

 behandle 
problemstillinger i 
samspil med andre 
fag 



 

Overordnede 

faglige mål 

Eleverne skal kunne: 

 beherske relevante 

faglige mål i 

erhvervsområdets fag 

og sætte sig ind i nye 

faglige område 

 undersøge og afgrænse 

en erhvervsrettet 

problemstilling ved at 

kombinere viden og 

metoder fra forskellige 

fag og udarbejde en 

problemformulering 

 søge, vurdere og 

anvende fagligt 

relevant information. 

Herunder også kilder 

på engelsk. 

 kombinere viden og 

metoder fra fagene til 

indsamling og analyse 

af empiri og 

bearbejdning af 

problemstillingen 

 beherske mundtlige og 

skriftlige 

fremstillingsformer, 

herunder besvare en 

opgave fyldestgørende 

 vurdere forskellige fags 

og metoders 

muligheder og 

begrænsninger i 

arbejdet med en 

problemstilling 

 anvende relevante 

studiemetoder, 

herunder planlægge og 

strukturere eget 

arbejde.  

 

 

Studiemetoder  Projektarbejde 

 Gruppearbejde 



 Individuelt arbejde 

 Virksomhedsbesøg 

erstattet af Webinar 

pga. pandemi 

 Informationsindsamling 

 Skriftligt arbejde 

Skriftlige og 

mundtlige 

produktkrav 

Rapport (10-12 sider) 

Evalueringsforme

r 

Løbende formativ evaluering af elevernes arbejde 

 

Individuel skriftlig feedback 

 

 

Titel 3 

 

Erhvervsområdeprojekt - EOP 

Indhold og 

fagkombination

er 

2 selvvalgte fag (hvor min. Ét er B-niveau og et er merkantilt fag) 

 

 

Undervisningstid 

 

25 timer undervisningstid 

25 timer selvstændigt arbejde 

 

 

Fordybelsestid 20 timer 

Faglige mål Eleverne skal kunne: 

 beherske relevante 

faglige mål i 

erhvervsområdets fag og 

sætte sig ind i nye 

faglige område 

 undersøge og afgrænse 

en erhvervsrettet 

problemstilling ved at 

kombinere viden og 

metoder fra forskellige 

fag og udarbejde en 

problemformulering 

 søge, vurdere og 

anvende fagligt relevant 

information 

 kombinere viden og 

metoder fra fagene til 

indsamling og analyse af 



empiri og bearbejdning 

af problemstillingen 

 beherske mundtlige og 

skriftlige 

fremstillingsformer, 

herunder besvare en 

opgave fyldestgørende 

 vurdere forskellige fags 

og metoders muligheder 

og begrænsninger i 

arbejdet med en 

problemstilling 

 anvende relevante 

studiemetoder, 

herunder planlægge og 

strukturere eget 

arbejde.  

 

Studiemetoder  Projektarbejde 

 selvstændigt arbejde 

 Virksomhedsbesøg 

 Informationsindsamling 

 Skriftligt arbejde 

 Klasseundervisning 

 

Skriftlige og 

mundtlige 

produktkrav 

 Som regel ca. 8-12 

normalsider, ca. 2400 

tegn (med mellemrum 

og tegn) pr. side 

 Følgende medregnes 

ikke i sidetallet: Forside, 

indholdsfortegnelse, 

illustrationer/tabeller/m

odeller, fodnoter, 

sidehoved, citater, 

litteraturliste og bilag  

 Margin: top/bund/højre 

2,5 cm, venstre 3 cm 

 Linjeafstand: 1,5 

 Standardskrift: 12 pkt. 

 Sidetal 

 Sidehoved (med dit 

navn, klasse, skole) 

 



Evalueringsform

er 

Vejledning med løbende formativ evaluering af elevernes arbejde 

 

Mundtlig eksamination med udgangspunkt i erhvervsområdeprojektet 

 

 


