
 

Side 1 af 10 

Undervisningsbeskrivelse  

 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  

 

Termin Maj/juni 2014/2015 

Institution Tønder Handelsgymnasium 

Uddannelse HHX 

Fag og niveau Virksomhedsøkonomi A 

Lærer(e) Tom Gerlach 

Hold 2014HH1A 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 

 

Titel 1 Virksomheden og samfundet 

Titel 2 Virksomhedens rapportering 

Titel 3 Undervisningsforsøg 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

Side 2 af 10 

 

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

Retur til forside 

 

Titel 1 

 

Virksomheden og samfundet 

Indhold Virksomhed og samfund.  
 
Virksomheden i en markedsøkonomi omfatter begrebet markedsøkonomi, herunder ud-
buds og efter-spørgselsmodellen. Virksomhedernes rolle som en del af det økono-
miske kredsløb. Udviklingen i erhvervsstrukturen. Elevernes kompetencer udfor-
dres inden for dette kernestof ved at lade eleverne: Redegøre for forhold, der ken-
detegner en markedsøkonomi, forklare virksomheders adfærd i en markedsøkono-
mi, samt analysere og diskutere udviklinger i erhvervsstrukturen.  
Virksomhedens forskellige livsfaser omfatter livscyklusmodellen. Startfasen, vækstfasen 
og modningsfasen. Virksomhedens muligheder og behov for styring i de enkelte 
faser.  
Elevernes kompetencer udfordres inden for dette kernestof ved at lade eleverne: 
Redegøre for virksomhedens livsfaser, forklare virksomhedens styringsbehov i de 
enkelte faser, samt analysere og vurdere, hvor en virksomhed befinder sig i en livs-
cyklus.  
Opstart af virksomhed begrebet iværksætteri. Forhold i samfundet og kulturen der har 
betydning for iværksætterens lyst til at starte egen virksomhed.  
Elevernes kompetencer udfordres inden for dette kernestof ved at lade eleverne: 
Redegøre for begrebet iværksætteri, analysere og diskutere, hvordan forhold i sam-
fundet og dets kultur har betydning for iværksætterens lyst til at starte egen virk-
somhed.  
Virksomheden i vækstfasen omfatter begrebet en vækstvirksomhed. Eksterne og inter-
ne forhold der er befordrende for virksomhedens vækst. Vækstvirksomheder og 
deres betydning for udviklingen i samfundet.  
Elevernes kompetencer udfordres inden for dette kernestof ved at lade eleverne: 
Redegøre for, hvad der kendetegner en vækstvirksomhed, redegøre for interne og 
eksterne forhold, der er befordrende for virksomhedens vækst, samt diskutere bag-
grundene for en virksomheds hidtidige vækst samt eksterne og interne muligheder 
for fremtidig vækst.  
Virksomheden i modningsfasen omfatter den modne virksomhed. Fra vækst til modning 
igennem formalisering og strukturering af virksomheden.  
  

Elevernes kompetencer udfordres inden for dette kernestof ved at lade eleverne: 

Redegøre for, hvad der kendetegner den modne virksomhed, diskutere og vurdere, 

hvordan modne virksomheds strukturer og formaliseringer både kan være en styrke 

og en svaghed for virksomhedens udviklingsmuligheder. 
 
Økonomiske informationer om virksomheden  
 
Bæredygtig virksomhed omfatter begrebet en bæredygtig virksomhed samt begreberne 
shareholder og stakeholder. Virksomhedens bæredygtighed beskrevet ud fra en inte-
ressentmodel. Virksomheder der på forskellig vis arbejder på at skabe værdier i 
overensstemmelse med de bæredygtighedskrav der stilles fra virksomhedens nær og 
fjernmiljø.  
Elevernes kompetencer udfordres inden for dette kernestof ved at lade eleverne: 
Redegøre for, hvad der kendetegner en bæredygtig virksomhed og de interesser, 
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som specielt knytter sig til shareholders henholdsvis stakeholders, forklare hvilke 
forhold, der set fra interessenternes synsvinkel har betydning for en given virksom-
heds bæredygtighed, samt diskutere en virksomheds bæredygtighed set fra såvel en 
shareholders som en stakeholders synsvinkel.  
Derudover en gennemgang af virksomhedens indtægter og omkostninger. Der læg-
ges vægt på forståelse af begreberne KO,VO, DB, SO samt nulpunktsberegninger  
samt kalkulationsformer. Eleven skal kunne beregne og anvende begreberne.   

 

Forlaget Systime Virksomhedsøkonomi A 

Kapitel 1 Virksomheden 

Kapitel 2 Virksomhedens interessenter 

Kapitel 3 Virksomheden i en markedsøkonomi 

Kapitel 4 Virksomhedens etablering 

Kapitel 5 Virksomheden i drift 

Kapitel 6 Virksomhedens indtægter 

Kapitel 7  Virksomhedens omkostninger 

Kapitel 8 Virksomhedens indtjening 

 

Omfang 

 

90 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

Der anvendes deduktiv undervisningsmetode til indlæring af faglige begreber og 

metoder og en elevaktiverende arbejdsform ved den praktiske anvendelse af begre-

ber og metoder i forbindelse med løsning af diverse problemstillinger. 

 

Med udgangspunkt i et problembaseret undervisningsprincip foretages der en pro-

gression fra klasserum (deduktiv undervisning) til træningsrum (induktiv undervis-

ning) 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

I tilrettelæggelsen af undervisningen er der lagt vægt på at eleverne i arbejdet udvik-

ler både faglige og personlige kompetencer 

 

Følgende arbejdsformer finder anvendelse: 

 

 Forelæsning v/lærere 

 Gruppesamarbejde/projektarbejde 

 Eksamenstræning (præsentation) 

 

Den løbende evaluering (formative) bygger på elevernes skriftlige arbejder og gene-

relle deltagelse i undervisningen, herunder vurderes både arbejdsprocesser og pro-

dukter fra deres arbejdsportfolio. Evalueringerne finder sted som individuelle sam-

taler, dels som gruppesamtaler. 

 

Den summative evaluering har som formål at give en endelig vurdering af elevens 

opnåelse af kompetencer, som er målet med undervisningen. Der vil løbende blive 

foretaget evalueringer af den enkelte elev. (test af elevens standpunkt) 

Retur til forside 
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Titel 2 

 

Virksomhedens Rapportering 

Indhold Internt regnskab omfatter virksomhedens finansielle rapportering til brug for økono-
mistyringen. Virksomhedens registreringssystem. Virksomhedens økonomisystem 
som kilde for økonomiske informationer.  
Elevernes kompetencer udfordres inden for dette kernestof ved at lade eleverne: 
Redegøre for begrebet finansiel rapportering og ledelsens behov for finansiel infor-
mation, redegøre for virksomhedens registreringssystem (de har fået et mini bogfø-
ringskursus), herunder kontoplanens opbygning, begreberne indtægter, omkostnin-
ger, aktiver og passiver og det samlede regnskabsforløb, opstille resultatopgørelse 
efter bidragsmetoden samt balance med egenkapital for en enkeltmandsvirksomhed 
og et selskab ud fra en færdig saldo-balance, samt diskutere og vurdere ledelsens 
behov for finansiel information om virksomheden, og hvilke krav det stiller til virk-
somhedens økonomisystem.  
Eksternt regnskab omfatter virksomhedens finansielle rapportering til brug for eks-
terne interessenter. Årsrapportens indhold. Centrale lovregler og standarder af be-
tydning for årsrapporten.  

Elevernes kompetencer udfordres inden for dette kernestof ved at lade eleverne: 

Redegøre for begrebet finansiel rapportering og interessenternes behov for finansiel 

information, redegøre for årsrapportens indhold, herunder formålet med de enkelte 

bestanddele, redegøre for centrale lovregler af betydning for årsrapporten, opstille 

artsopdelt og funktionsopdelt resultatopgørelse og balance uden noter ud fra en 

færdig saldobalance, redegøre for en virksomheds pengestrøm med likviditets-

virkning fra drift, investering og finansiering, samt forklare væsentlige sammenhæn-

ge mellem resultatopgørelse, pengestrøm og balance med udgangspunkt i en virk-

somheds årsrapport. 

 

Forlaget Systime Virksomhedsøkonomi A 

Kapitel 9 Årsregnskabet og registeringssystemet 

Kapitel 10 Det samlede regnskabssystem 

Kapitel 11 Præsentation af årsregnskabet 

Kapitel 12 Årsrapporter for selskaber 

 

Omfang 

 

30 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

Der anvendes deduktiv undervisningsmetode til indlæring af faglige begreber og 

metoder og en elevaktiverende arbejdsform ved den praktiske anvendelse af begre-

ber og metoder i forbindelse med løsning af diverse problemstillinger. 

 

Med udgangspunkt i et problembaseret undervisningsprincip foretages der en pro-

gression fra klasserum (deduktiv undervisning) til træningsrum (induktiv undervis-

ning) 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

I tilrettelæggelsen af undervisningen er der lagt vægt på at eleverne i arbejdet udvik-

ler både faglige og personlige kompetencer 

 

Følgende arbejdsformer finder anvendelse: 
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 Forelæsning v/lærere 

 Gruppesamarbejde/projektarbejde 

 Eksamenstræning (præsentation) 

 

It anvendes til problemløsning, informationssøgning og som praktisk redskab til 

fremstilling af tabeller samt diagrammer. 

 

Eleverne skal arbejde med IT inden for forskellige områder: 

 

 Informationssøgning 

 Excel regneark (til opstilling af tabeller og diagrammer) 

 Word 

 

 

Retur til forside 
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Titel 3 

 

Undervisningsforsøg 

Indhold Klassen deltager i et forsøg fra undervisningsministeriet. I den forbindelse skal de lave 

portefolie over deres noter og opgaver  i alle 3 år. Dette bliver gjort i One Note. 

 

Omfang 

 

Forløbet kører i 3 år 

Særlige fo-

kuspunkter 

PBL 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Forståelsesramme 
  
Virksomhedsøkonomi og problembaseret læring 
  
Undervisningen i virksomhedsøkonomi skal bidrage til opbygningen af elevernes stu-
diekompetence; her forstået som evnen til faglig fordybelse og evnen til at producere 
ny viden. Med dette læreplansforsøg skal det undersøges, om en tydelig problembase-
ret tilrettelæggelser af undervisningen er fremmende for opbygningen af elevernes 
studiekompetence.  
  
Virksomhedsøkonomi handler om at løse virksomhedens økonomiske problemer. 
Problembaseret læring er et didaktisk princip, hvor udgangspunktet for undervisnin-
gens tilrettelæggelse er virkelighedsnære problemstillinger. Det ligger således lige for, 
at problembaseret læring (PBL) er et centralt didaktisk princip for undervisningen i 
virksomhedsøkonomi.  
  
Tydelig problembaseret læring  

Den typiske stofbaserede tilrettelæggelse af undervisningen i virksomhedsøkonomi er i 
grundformen deduktiv og initieres af et givet fagligt stof. Formidlingen understøttes 
gennem elevernes arbejde med opgaver, der på forskellig måde og på forskellige tak-
sonomiske niveauer udfordre eleverne i forhold til stoffet.   

  

 
  

  

Den problembaserede tilrettelæggelse er i grundformen induktiv og initieres af virke-
lighedsnære problemstillinger. En given problemstilling operationaliseres gennem en 
række arbejdsspørgsmål (problemformulering). Læringen pågår gennem elevernes 
arbejde med besvarelse af de stillede spørgsmål ved hjælp af fagets teori og tilgængeli-
ge empiri.    
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For fagene afsætning og virksomhedsøkonomi er erhvervscase et eksempel på, hvor-
dan undervisningen på tværs af fagene kan tilrettelægges problembaseret. I forbindelse 
med eksamen i erhvervscase får eleverne adgang til video interviews med virksomhe-
dens ledere og medarbejdere. Endvidere får eleverne adgang til udvalgte interne in-
formationer. Eleverne søger selv og udvælger andre informationer om og af virksom-
heden på nettet.  

I erhvervscase definerer eleverne selv de problemstillinger, som de vil arbejde med. 
Endvidere opstiller eleverne selv arbejdsspørgsmålene inden for rammerne af en gene-
rel erhvervsøkonomisk metode: Karakteristik af virksomheden, herunder fastlæggelse 
af centrale kritiske succesfaktorer, analyse af udfordringer, opstilling af løsningsmulig-
heder, vurdering af konsekvenser og en afsluttende refleksion. 

Studieretningsprojektet, det tredje år på hhx, er ligeledes et eksempel på en problem-
baseret tilrettelæggelse. Her er problemstillingen og arbejdsspørgsmålene givet med 
udgangspunkt i et vejledningsforløb. Som ved erhvervscase skal eleverne søge infor-
mationer og inddrage relevant teori.  

Som det sidste eksempel på en problembaseret tilrettelæggelse skal nævnes det inter-
nationale område (DIO). I DIO er problemstillingen givet, men eleverne skal selv 
udarbejde en problemformulering. Som ved erhvervscase skal eleverne søge informa-
tioner og inddrage relevant teori.  

  

Problemstillingen 
                                                                                                   
Givet                SRP/DIO                                                   Erhvervs-
case             Skal fortolkes                                                                                                               
_____________________________________________________
__________________ 
  

Problemformuleringen (arbejdsspørgsmålene) 
  
Givet                 SRP                                        Erhvervscase            
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DIO          Skal formuleres                                                                                                            
_____________________________________________________
__________________ 

  

Teori 
  
Givet                                                                                
SRP/Erhvervscase/DIO    Skal vælges                                                                                                               
_____________________________________________________
__________________ 
  

Empiri  
  
Givet                                                                               
SRP/Erhvervscase/DIO       Skal søges                                                                                                            
_____________________________________________________
__________________ 

  

Læreplansforsøget skal undersøge, om en tydelig problembaseret tilrettelæggelse af 
undervisningen er fremmende for opbygningen af elevernes studiekompetence. Der er 
ikke tradition for korte problembaserede forløb i faget, derfor skal forløbene som en 
del af forsøget opfindes, der skal med andre ord "asfalteres mens der køres".  

I forsøget eksperimenteres med korte problembaserede forløb. Ud fra erfaringerne 
sigtes mod at danne nogle opgavetyper, der på forskellig vis kan bidrage til elevernes 
evne til faglig fordybelse og evne til at producere ny viden.  

  

Problembaserede opgavetyper  

Fælles for alle problembaserede opgaver er, at opgaverne initieres af en stort set auten-
tisk virksomhedsøkonomisk problemstilling. En virksomhedsøkonomisk problemstil-
ling indeholder ofte et dilemma, et behov for en nærmere undersøgelse, et behov for 
konsekvens vurderinger og anbefalinger i forhold til virksomhedens mål eller kritiske 
succesfaktorer.  

  

Egenskaber Korte problembaserede forløb Erhvervscase 

Problemstillingen Udvalgt problemstilling, for en virk-
somhed. Problemstillingen skal matche 
elevernes forudsætninger og rammerne 
for undervisningen.   
  

En virksomhed står over for nærmest 
uendelige udfordringer/problemer. I 
erhvervscase vælger eleverne selv de 
problemer de anser som centrale i for-
hold til virksomhedens kritiske succes-
faktorer. Eleverne sætter således dagsor-
denen for indholdet af deres videre ar-
bejde.  

Arbejdsspørgsmål Med problemstillingen følger et antal 
arbejdsspørgsmål. Arbejdsspørgsmå-

Erhvervscase er opbygget omkring en 
generel erhvervsøkonomisk metode. Ka-
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lene skal samlet være relevante i for-
hold problemstillingen. Endvidere 
skal spørgsmålene fungerer som stillads 
for elevernes systematiske arbejde med 
problemstillingen. Spørgsmålene skal 
matche elevernes faglige niveau, deres 
viden og færdigheder teknisk set, de 
stofområder elever har indsigt i. 
Spørgsmålene skal samlet bidrage til at 
udvide elevernes aktionsradius, udfordre 
dem på deres faglige kompetencer og 
gerne give plads til kreativ tænkning.  

 
  

rakteristik af virksomheden, herunder 
fastlæggelse af centrale kritiske succesfak-
torer, analyse af udfordringer, opstilling 
af løsningsmuligheder, vurdering af kon-
sekvenser og en afsluttende refleksion. 
  

 
  

Teori  Eleverne vælger relevant teori, ofte mo-
deller, som værktøj i deres undersøgel-
ser. Modellerne hentes i virksomheds-
økonomis værktøjskasser. 

Eleverne vælger relevant teori, ofte mo-
deller, som værktøj i deres undersøgelser. 
Modellerne hentes i fagene afsætning og 
virksomhedsøkonomis værktøjskasser. 

Empiri  Eleverne får udleveret eventuelle ud-
valgte interne informationer. Eleverne 
søger selv manglende viden og udvælger 
andre informationer om og af virksom-
heden på nettet.  

I forbindelse med eksamen i erhvervsca-
se får eleverne adgang til video interviews 
med virksomhedens ledere og medarbej-
dere. Endvidere får eleverne adgang til 
udvalgte interne informationer. Eleverne 
søger selv og udvælger andre informatio-
ner om og af virksomheden på nettet.  

Produkt Her kan vælges fra hele paletten. Synopse på 3-5 sider med bilag, som 
typisk dokumenterer elevernes undersø-
gelser. 

Bedømmelseskriterier Elevernes evne til at søge og opbygge ny 
viden gennem indsamling, analyse og 
vurdering  af informationer, evnen til at 
argumentere og ræsonnere - og evnen til 
formidling og refleksion.  
  

Fra eksamensbestemmelserne for er-
hvervscase 
  
"Bedømmelsen er en vurdering af, i hvilket om-
fang eksaminandens præstation lever op til ne-
denstående bedømmelseskriterier for studieområ-
det del 2.  
  
Eksaminanden skal kunne: 
– anvende faglig teori, metode og terminologi 
– indsamle, analysere og vurdere informationer    
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  om virksomhedens interne og eksterne forhold 
– argumentere fagligt gennem selvstændige  
  ræsonnementer 
– reflektere kritisk over brug af metoder 
– formidle sit arbejde." 
  
Fra 
<https://www.retsinformation.dk/Form
s/R0710.aspx?id=152537#Bil2>  
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