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Hvad kan Organisationsfaget for at skabe FAGLIG STOLTHED? Organisationsfagets udfordring. 

Elevrettet beskrivelse. 

Faget organisation, som den videnskabelige disciplin vi kender i dag, har sit udspring ved industrialiseringens 
begyndelse i 1800-tallet. Med industrialiseringen blev de tekniske systemer i industrien udviklet med 
markante resultater til følge, og der opstod som konsekvens heraf et behov for intern optimering af 
principper, metoder og teknikker til effektivisering af industrielle virksomheder. Forskellige organisatoriske 
skoler har afløst hinanden frem til i dag, når det gælder forståelse af og anvisninger på den effektive 
organisation. Alle skoler har haft deres tid, men indgår i vores samlede forståelse af faget organisation.  
Videnskabeligt bygger faget på en række forskningsområder. Med udgangspunkt i disse forskellige tilgange 
søger faget at give en generel viden om organisationer og forståelse af, hvordan moderne organisationer 
fungerer under forskellige præmisser.  
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Side 1 

Faget er præget af relationerne til socialpsykologien og sociologien, men de organisations-teoretiske 
paradigmer og dermed de organisatoriske metoder er styrende for fagets mål og indhold. Faget beskæftiger 
sig således med interessenternes indflydelse på organisationens udvikling og funktionsmåde. Det er derfor 
centralt, at der anlægges såvel en stakeholder som shareholder tilgang.  
I erhvervsuddannelserne indgår faget som en grundlæggende forståelse for organisationens opbygning 

og betydning for virksomhedsførelse. 

Eleverne skal gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnå viden og færdigheder inden for 

overordnede kompetenceområder: 

Gennem undervisningen i organisation skal eleverne udvikle deres evne til at analysere, vurdere og formidle 
problemstillinger omkring ledelse og organisation gennem anvendelse af fagets teori.  
Undervisningen skal desuden fremme elevernes evne til at arbejde struktureret og målrettet, men også 
innovativt med løsning af en virksomheds ledelsesmæssige og organisatoriske udfordringer.  
Undervisningen skal bidrage til udvikling af elevernes digitale kompetencer og dannelse.  
Desuden skal undervisningen fremme elevernes nysgerrighed, engagement i fagets discipliner og 
kernestofområder.  
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Side 2 

 

Undervisningsforløb med kor t beskrivelse  

Undervisningsforløb 1 TEMA/EMNE 

Indhold Organisationen som transformationsenhed (input, transformation og 

output) 

Fig 1.2 organisationsniveauer 

Omfang 2 Antal lektioner á 1½ time 

Særlig fokuspunkter • I forhold til en specifik uddannelse 

• I forhold til gruppedynamik 

• I forhold til demokratisk dannelse 

• I forhold til personlig udvikling 

Berørte stofområder • 2) Diskutere og vurdere problemstillinger omkring en organisations 
strukturer og processer 

Væsentlige arbejdsformer • Samarbejde 

• Kreativitet 

• Introduktion til en metode om… 

Kompetencer til 
erhvervslivet 

• Hvordan bidrager undervisningsforløbet til elevens 
erhvervsfaglige udvikling?  

 

Undervisningsforløb TEMA/EMNE UV tid Elev fordybelse 

1 Introduktion til organisation 2  

2 Grupper og team 2  

3 Lewins ledelsesstil 4  

4 MgGregors menneskesyn og ledelse fortsat 2  

5 Organisationsteoretiske skoler 8 2 

6 Human ressource og kompetenceudvikling 2  

7 Individet i organisationen 8  

8 Arbejde med en caseopgave 12 3 

9 Intelligens  4  

10 Styringsprocesser 2  

11 Organisationsstrukturer 2  

12 Organisationskultur 2  

13 Konflikter og konflikthåndtering 2  

14 Organisationsdesign 2  

15 Virksomhedsprojekt 2 10 

I alt Anvendt undervisningstid 70  



Organisation C 

 

Side 3 

Undervisningsforløb 2 TEMA/EMNE 

Indhold Gruppe 

Formel gruppe 

Uformel gruppe 

Primærgruppe 

Sekundær gruppe 

Positiv referencegruppe 

Negativ referencegruppe 

Gruppedynamik 

Omfang 2 Antal lektioner á 1½ time 

Særlig fokuspunkter • I forhold til en specifik uddannelse 

• I forhold til gruppedynamik 

• I forhold til demokratisk dannelse 

• I forhold til personlig udvikling 

• Gruppefremlæggelser på klassen, pp 
Berørte kernestofområder • 3) Anvende viden om interne organisatoriske samarbejder til at diskutere 

og vurdere problemstillinger omkring team- og projektorganisering samt 
team- og projektledelse 

Væsentlige arbejdsformer • Samarbejde 

• Kreativitet 

• Introduktion til en metode om… 

Kompetencer til 
erhvervslivet 

• Hvordan bidrager undervisningsforløbet til elevens 
erhvervsfaglige udvikling?  

 

Undervisningsforløb 3 TEMA/EMNE 

Indhold Autoritær ledelsesstil 

Demokratisk ledelsesstil 

Laissez faire ledelsesstil 

Social ledelsesstil 

Omfang 4 Antal lektioner á 1½ time 

Særlig fokuspunkter • I forhold til en specifik uddannelse 

• I forhold til gruppedynamik 

• I forhold til demokratisk dannelse 

• I forhold til personlig udvikling 

• 6.5. Lederstil, Systime 

Berørte stofområder • ) Anvende viden om trivsel, motivation og ledelse til at diskutere og vurdere 
organisationens ledelsesprocesser 

Væsentlige arbejdsformer • Samarbejde 

• Kreativitet 

• Introduktion til en metode om… 

• Test ift. persontypetest fra jobindex.dk 
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Kompetencer til 
erhvervslivet 

• Hvordan bidrager undervisningsforløbet til elevens 
erhvervsfaglige udvikling?  

 

Undervisningsforløb 4 TEMA/EMNE 

Indhold MgGregors menneskesyn og ledelse fortsat 
Adizes ledelsesroller (PAEI)  

McGregors menneskeopfattelse X og Y teori  

Lederen som autoritet Autoritetskilder Magtautoritet, 

kundskabsautoritet, karismatisk autoritet 

 

Omfang 2 Antal lektioner á 1½ time 

Særlig fokuspunkter • 6. Ledelse (minus 6.5 lederstil) 

Berørte stofområder • 5) Anvende viden om trivsel, motivation og ledelse til at diskutere og 
vurdere organisationens ledelsesprocesser 

Væsentlige arbejdsformer • Samarbejde 

• Kreativitet 

• Introduktion til en metode om… 
Test ift. Adizes ledelsesroller: https://startvaekst.virk.dk/ 

Kompetencer til 
erhvervslivet 

• Hvordan bidrager undervisningsforløbet til elevens 
erhvervsfaglige udvikling?  

 

Undervisningsforløb 5 TEMA/EMNE 

Indhold Organisationsteoretiske skoler 
Klassisk organisation: 

Den bureaukratiske skole 

Videnskabelig virksomhedsledelse 

Den administrative skole 

Nyere organisationsteori: 

Den humanistiske skole 

Systemteorien  

Situationsafhængig organisation 

Omfang 8 Antal lektioner á 1½ time 

Særlig fokuspunkter • I forhold til en specifik uddannelse 

• I forhold til gruppedynamik 

• I forhold til demokratisk dannelse 

• I forhold til personlig udvikling 

Berørte stofområder 1) Redegør for organisationsteoretiske skoler i et historisk perspektiv 

Væsentlige arbejdsformer • Samarbejde 

• Kreativitet 

• Introduktion til en metode om… 

https://startvaekst.virk.dk/
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Kompetencer til 
erhvervslivet 

• Hvordan bidrager undervisningsforløbet til elevens 
erhvervsfaglige udvikling?  

 

Undervisningsforløb 6 TEMA/EMNE 

Indhold Human Ressource 

Kompetence 

Komptencetyper 

6.3 Chaizes model over kompetence og bevidsthed 

Kompetencebehov på arbejdsmarkedet 

Omfang 2 Antal lektioner á 1½ time 

Særlig fokuspunkter • I forhold til en specifik uddannelse 

• I forhold til gruppedynamik 

• I forhold til demokratisk dannelse 

• I forhold til personlig udvikling 

Berørte stofområder • 4) Diskutere og vurdere kompetenceudvikling i en organisation 
Væsentlige arbejdsformer • Samarbejde 

• Kreativitet 

• Introduktion til en metode om… 

Kompetencer til 
erhvervslivet 

• Hvordan bidrager undervisningsforløbet til elevens 
erhvervsfaglige udvikling?  

 

Undervisningsforløb 7 TEMA/EMNE 

Indhold Frustration 

Forsvarsmekanismer 

Stress 

Udbrændthed 

Kriser 

Omfang 8 Antal lektioner á 1½ time 

Særlig fokuspunkter • I forhold til en specifik uddannelse 

• I forhold til gruppedynamik 

• I forhold til demokratisk dannelse 

• I forhold til personlig udvikling 

Berørte stofområder • 5) Anvende viden om trivsel, motivation og ledelse til at diskutere og 
vurdere organisationens ledelsesprocesser 

Væsentlige arbejdsformer • Samarbejde 

• Kreativitet 

• Introduktion til en metode om… 

• Gruppefremlæggelser på klassen, pp 
Kompetencer til 
erhvervslivet 

• Hvordan bidrager undervisningsforløbet til elevens 
erhvervsfaglige udvikling?  
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Undervisningsforløb 8 TEMA/EMNE 

Indhold Organisationsteoretiske skoler

  

Grupper og team

  

Ledelse 

Menneskeopfattelse

  

Human Ressource og kompetenceudvikling 

Omfang 12 Antal lektioner á 1½ time 

Særlig fokuspunkter • I forhold til en specifik uddannelse 

• I forhold til gruppedynamik 

• I forhold til demokratisk dannelse 

• I forhold til personlig udvikling 

Berørte stofområder • Alle forrige mål 
Væsentlige arbejdsformer • Samarbejde 

• Kreativitet 

• Introduktion til en metode om… 

• Individuelle fremlæggelser, pp 
Kompetencer til 
erhvervslivet 

• Hvordan bidrager undervisningsforløbet til elevens 
erhvervsfaglige udvikling?  

 

Undervisningsforløb 9 TEMA/EMNE 

Indhold Intelligens 

Klassisk opfattelse af intelligens 

Nyere opfattelse af intelligens 

Howard Gardners definition på intelligens 

Howard Gardners otte intelligenser 

Arv og miljø 

Omfang 4 Antal lektioner á 1½ time 

Særlig fokuspunkter • I forhold til en specifik uddannelse 

• I forhold til gruppedynamik 

• I forhold til demokratisk dannelse 

• I forhold til personlig udvikling 

Berørte stofområder • 4) Diskutere og vurdere kompetenceudvikling i en organisation 
Væsentlige arbejdsformer • Samarbejde 

• Kreativitet 

• Introduktion til en metode om… 

• Gruppefremlæggelser på klassen og fremstilling af kreativt produkt 
Kompetencer til 
erhvervslivet 

• Hvordan bidrager undervisningsforløbet til elevens 
erhvervsfaglige udvikling?  

 



Organisation C 

 

Side 7 

Undervisningsforløb 10 TEMA/EMNE 

Indhold Direkte og indirekte interessentgrupper 

Styringsprocesser 

Virksomhedside 

Hoved- og delmål 

In- og output målinger 

Indre og ydre effektivitet 

Operationelle mål 

Omfang 2 Antal lektioner á 1½ time 

Særlig fokuspunkter • I forhold til en specifik uddannelse 

• I forhold til gruppedynamik 

• I forhold til demokratisk dannelse 

• I forhold til personlig udvikling 

Berørte stofområder • ) Diskutere og vurdere problemstillinger omkring en organisations strukturer 
og processer 

Væsentlige arbejdsformer • Samarbejde 

• Kreativitet 

• Introduktion til en metode om… 

Kompetencer til 
erhvervslivet 

• Hvordan bidrager undervisningsforløbet til elevens 
erhvervsfaglige udvikling?  

 

Undervisningsforløb 11 TEMA/EMNE 

Indhold Arbejdsdeling  

Koordineringsprincipper 

Klassiske organisationsstrukturer 

Nyere organisationsstrukturer 

Omfang 2 Antal lektioner á 1½ time 

Særlig fokuspunkter • I forhold til en specifik uddannelse 

• I forhold til gruppedynamik 

• I forhold til demokratisk dannelse 

• I forhold til personlig udvikling 

Berørte stofområder • ) Diskutere og vurdere problemstillinger omkring en organisations strukturer 
og processer 

Væsentlige arbejdsformer • Samarbejde 

• Kreativitet 

• Introduktion til en metode om… 

Kompetencer til 
erhvervslivet 

• Hvordan bidrager undervisningsforløbet til elevens 
erhvervsfaglige udvikling?  

 

Undervisningsforløb 12 TEMA/EMNE 

Indhold Organisationskultur 
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Etik 

Omfang 2 Antal lektioner á 1½ time 

Særlig fokuspunkter • I forhold til en specifik uddannelse 

• I forhold til gruppedynamik 

• I forhold til demokratisk dannelse 

• I forhold til personlig udvikling 

Berørte stofområder • 2) Diskutere og vurdere problemstillinger omkring en organisations 
strukturer og processer 

Væsentlige arbejdsformer • Samarbejde 

• Kreativitet 

• Introduktion til en metode om… 

Kompetencer til 
erhvervslivet 

• Hvordan bidrager undervisningsforløbet til elevens 
erhvervsfaglige udvikling?  

 

Undervisningsforløb 13 TEMA/EMNE 

Indhold Konflikter og konflikthåndtering 
Team og teambuilding 

Omfang 2 Antal lektioner á 1½ time 

Særlig fokuspunkter • I forhold til en specifik uddannelse 

• I forhold til gruppedynamik 

• I forhold til demokratisk dannelse 

• I forhold til personlig udvikling 

Berørte stofområder • 2) Diskutere og vurdere problemstillinger omkring en organisations 
strukturer og processer 

Væsentlige arbejdsformer • Samarbejde 

• Kreativitet 

• Introduktion til en metode om… 

Kompetencer til 
erhvervslivet 

• Hvordan bidrager undervisningsforløbet til elevens 
erhvervsfaglige udvikling?  

 

Undervisningsforløb 14 TEMA/EMNE 

Indhold Organisationsdesign: 

Omgivelser 

Opgaver 

Teknologi 

Medarbejdere 

Omfang 2 Antal lektioner á 1½ time 

Særlig fokuspunkter • I forhold til en specifik uddannelse 

• I forhold til gruppedynamik 

• I forhold til demokratisk dannelse 

• I forhold til personlig udvikling 

Berørte stofområder • 2) Diskutere og vurdere problemstillinger omkring en organisations 
strukturer og processer 

Væsentlige arbejdsformer • Samarbejde 

• Kreativitet 
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• Introduktion til en metode om… 

Kompetencer til 
erhvervslivet 

• Hvordan bidrager undervisningsforløbet til elevens 
erhvervsfaglige udvikling?  

 

Undervisningsforløb 15 TEMA/EMNE 

Indhold Eleverne udvælger virksomhed som de vil arbejde med og skal selv 
ved hjælp af teori undersøge virksomheden nærmere. Er virksomheden 
eksempelvis mekanisk eller organisk? Hvilken ledelsesstil har en leder? 
Hvilket menneskesyn osv.   

Omfang Antal lektioner á 1½ time 

Særlig fokuspunkter • I forhold til en specifik uddannelse 

• I forhold til gruppedynamik 

• I forhold til demokratisk dannelse 

• I forhold til personlig udvikling 

Berørte stofområder • Fremstilling af aflevering som projekt og gruppefremlæggelser overfor en 
opponent gruppe 

Væsentlige arbejdsformer • Samarbejde 

• Kreativitet 

• Introduktion til en metode om… 

Kompetencer til 
erhvervslivet 

• Hvordan bidrager undervisningsforløbet til elevens 
erhvervsfaglige udvikling?  

 

Undervisningsforløb 1 TEMA/EMNE 

Indhold Modeller og faglig input som eleverne har anvendt 
Eksempelvis video og hjemmesider 

Omfang Antal lektioner á 1½ time 

Særlig fokuspunkter • I forhold til en specifik uddannelse 

• I forhold til gruppedynamik 

• I forhold til demokratisk dannelse 

• I forhold til personlig udvikling 

Berørte stofområder • Nævn hvilke kernestofområder der er i spil 

Væsentlige arbejdsformer • Samarbejde 

• Kreativitet 

• Introduktion til en metode om… 

Kompetencer til 
erhvervslivet 

• Hvordan bidrager undervisningsforløbet til elevens 
erhvervsfaglige udvikling?  

KERNESTOF 

Kernestofområder Faglig inspiration - koblingen til erhvervslivet 

Ledelse og organisation i 
historisk perspektiv  
klassiske og nyere skoler  

”Eleverne skal kunne redegøre for organisationsteoretiske skoler i et historisk perspektiv”.  

Organisationsstruktur og design  
arbejdsdeling og 
organisationsprincipper, 
konfigurationer/idealtyper, 
organisationsform  

”Eleverne skal kunne diskutere og vurdere problemstillinger omkring en organisations 
strukturer og processer”.  
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Motivationsteori  
adfærdsmæssigt og 
humanistisk perspektiv, 
psykologisk kontrakt  

 

”Eleverne skal kunne an-vende viden om trivsel, moti-vation og ledelse til at disku-tere og 
vurdere en organisa-tions ledelsesprocesser”.  

 

Ledelsesteori  
leadership, management 

og coaching, lederroller, 

menneskesyn, ledergitter, 

situationsbestemt ledelse  

”Eleverne skal kunne an-vende viden om trivsel, moti-vation og ledelse til at disku-tere og 
vurdere en organisa-tions ledelsesprocesser”.  

 

Organisationskultur  
perspektiver på 
organisationskultur, 
kulturdimensioner, kultur 
og ledelse.  

 

”Eleverne skal kunne analysere en organisations kultur og komme ind på kulturens betydning 
for en virksomhedsudvikling”.  

 

  

  

  

  

 

SUPPLERENDE STOF 

Supplerende stofområder Faglig inspiration - koblingen til erhvervslivet 

Personaleudvikling og ledelse  
personlighedsteori, 
personlighedstest, 
medarbejderudvikling, 
lederudvikling  

 

 

Forandringsledelse  
ledelse af forandringer, 

modstand mod forandringer, 

kommunikationsteor 

 

Projektledelse  
teams, ledelse og organisering 
af projekter, projektledelse af 
innovationstiltag  

 

 

 

UNDERVISNINGSPRINCIPPER OG PROGRESSION (KUN TILVÆKST B/A) 
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Induktiv og/eller deduktiv undervisning. Elevernes mulighed for eksperimenter, for at udvikle eleverne 

kreativitet og innovative kompetencer. Skriftlig/mundtlig. Arbejdsform. Inddragelse af IT. Inddragelse af 

motion og bevægelse. Eventuelt samspil med andre fag. 

IT INDDRAGES I UNDERVISNINGEN 
Hvordan anvendes IT i undervisningen og hvad er formålet? Forløb i Moodle. Online ibøger, videoklip, 

Derudover anvendes diverse online test og quizzer. 

EVALUERING 
Undervisningen og elevens udbytte heraf evalueres løbende. Evalueringens formål er at understøtte 

progression i den enkelte elevs læring og skal sikre, at eleven reflekterer over sin faglige udvikling i 

forhold til faget og elevens fremtidige erhverv. Dette gøres ved en helhedsvurdering. I denne vurdering 

indgår taksonomien. Deltagelse i klassens diskussioner om emner samt evaluering af elevernes arbejde i 

såvel projekt som i den daglige undervisning. Ved evaluering af den daglige undervisning kan skriftlige 

prøver og tests inddrages for at evaluere elevernes faglige udbytte. Der foretages en midtvejsevaluering 

med fokus på at vejlede eleven til en forbedring af fagets metode og teori og fastholdelse i uddannelsen. 

EKSAMINATIONSGRUNDLAG - CASEEKSAMEN 
Dokumentation - det vi taler ud fra. I dette tilfælde en afleverings af en rapport omkring selvvalgt 

emne/emner og virksomhed. 

Undervisningen i organisation foregår ved hjælp af forskellige former for dokumentation. Her er fokus dels 

på mindre skriftlige opgaver og større mundtlige præsentationer. De mundtlige præsentationer er med til 

at forberede eleverne til eksamen.  

Eleverne skal gruppevis arbejde med en organisationsteoretisk skole, som de fremlægger mundtligt for 

klassen. Eleverne skal arbejde med en caseopgave, hvor de gerne må arbejde i grupper, men skal 

fremlægge individuelt. Det foregår derfor som en prøveeksamen. I slutningen af forløbet skal eleverne 

arbejde med en virksomhed, hvor de ved hjælp af forskellige teorier, fagtermer, modeller og figurer skal 

undersøge virksomheden. Arbejdet foregår i grupper og opgaven fremlægges mundtligt for klassen.  

BEDØMMELSESGRUNDLAG - CASEEKSAMEN 

Eleverne bliver bedømt på en caseopgave indeholdende 5-7 opgaver, som udarbejdes så eleverne 

bruger cirka otte timer på at besvare opgaven og lave en samlet præsentation hertil.  

Caseopgaven skal bygges op omkring casevirksomheden og repræsentere et bredt udsnit af de 

forskellige kerneområder og væsentlige mål.  

Selve bedømmelsesgrundlaget er det der afleveres på casearbejdsdagen. Der afleveres kl. 15.00 på 

Uddata+ og det er det der bliver eksamineret i!!! 

Det vil sige det du aflevere er det der bruges på eksamensdagen. Noter og talekort afleveres ikke. Kun 

det du har svaret på casespørgsmålene. 

Udover casens kendte spørgsmål er der yderligere 2 ukendte spørgsmål til hver caseopgave 

 BEDØMMELSESKRITERIER 
Bedømmelseskriterierne er hvorvidt eleverne på baggrund af de 5-7 opgaver, der repræsenterer et bredt 

udsnit af de forskellige kerneområder og væsentlige mål, formår at besvare de forskellige opgaver.  
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Der gives en helhedsbedømmelse på baggrund af præsentationen af de censorvalgte caseopgaver og 

besvarelse af de ukendte spørgsmål 

Vurderingen afgives desuden på grundlag af Blooms taksnomiske niveauer:  

 Redegørelse, analyse og diskussion/vurdering 

 


