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Informatik er læren om informationsbehandling. Information kan være et budskab, en oplysning eller data. I
informatik arbejdes der fx med, hvordan informationen er indsamlet, organiseret og præsenteret.

Informatik C giver en grundig indføring i teorien bag faget, og interaktionsdesign og digital dannelse får en
særlig udførlig behandling. Innovation bliver gennemgået med det praktiske for øje, og bogen giver forslag
til opbygning af den obligatoriske elevlogbog. I teksten anvendes worked examples og computational

thinking, hvor eleven typisk skal arbejde videre med (eller ændre) en stillet opgave.

Bogen dækker hele kernestofområderne i 2017-læreplanen for faget. Fortolkningen af de faglige mål læner
sig op ad undervisningsvejledningen til Informatik C, HHX.Informatik C er skrevet i et elevnært sprog, er rigt
illustreret og indeholder mange praktiske og letforståelige eksempler og øvelser. Mange kan anvendes som

oplæg til diskussion i plenum. Alle øvelser har en vejledende løsning.
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