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Titel 1 Virksomheden og samfundet 

Titel 2 Virksomhedens rapportering 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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

Retur til forside 
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Titel 1 

 Virksomheden og samfundet 
Indhold Virksomheden og samfund.  

 
Virksomheden i en markedsøkonomi omfatter begrebet markedsøkonomi, herunder 

udbuds og efterspørgselsmodellen. Virksomhedernes rolle som en del af det økono-

miske kredsløb. Udviklingen i erhvervsstrukturen. Elevernes kompetencer udfordres 

inden for dette kernestof ved at lade eleverne: Redegøre for forhold, der kendetegner 

en markedsøkonomi, forklare virksomheders adfærd i en markedsøkonomi, samt 

analysere og diskutere udviklinger i erhvervsstrukturen.  

 

Virksomhedens forskellige livsfaser omfatter livscyklusmodellen. Startfasen, vækst-

fasen og modningsfasen. Virksomhedens muligheder og behov for styring i de en-

kelte 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 in-

terne 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 mod-

ning 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 begre-

berne shareholder og stakeholder. Virksomhedens bæredygtighed beskrevet ud fra 

en interessentmodel. 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, som 

specielt knytter sig til shareholders henholdsvis stakeholders, forklare hvilke for-
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hold, der set fra interessenternes synsvinkel har betydning for en given virksomheds 

bæredygtighed, samt diskutere en virksomheds bæredygtighed set fra såvel en sha-

reholders som en stakeholders synsvinkel.  

Derudover en gennemgang af virksomhedens indtægter og omkostninger. Der læg-

ges vægt på forståelse af begreberne KO, VO, DB, SO, nulpunktsberegninger samt 

kalkulationsformer. Eleven skal kunne beregne og anvende begreberne.   

 

Forlaget Systime Virksomhedsøkonomi B 

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 meto-

der og en elevaktiverende arbejdsform ved den praktiske anvendelse af begreber og 

metoder i forbindelse med løsning af diverse problemstillinger. 

 

Med udgangspunkt i et problembaseret undervisningsprincip foretages der en progres-

sion fra klasserum (deduktiv undervisning) til træningsrum (induktiv undervisning) 

Væsentligste 

arbejdsformer 

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

både faglige og personlige kompetencer 

 

Følgende arbejdsformer finder anvendelse: 

 

 Forelæsning v/lærere 

 Oplæg af Ecco medarbejdere 

 Gruppesamarbejde/projektarbejde 

 Eksamenstræning (præsentation) 

 

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

deltagelse i undervisningen, herunder vurderes både arbejdsprocesser og produkter fra 

deres arbejdsportfolio. Evalueringerne finder sted som individuelle samtaler, dels som 

gruppesamtaler. 

 

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

nåelse af kompetencer, som er målet med undervisningen. Der vil løbende blive foreta-

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

 

Klassen har et samarbejde med Ecco A/S. I forbindelse med ”virksomheden og samfun-

det” har klassen besøgt Ecco’s hovedkontor i Bredebro for at høre generelle ting om 

virksomheden Ecco. Udover det har klassen besøgt Eccoshop og Ecco DACH i Ham-

burg for høre om Ecco på det Tyske, Østrigske og Schweiziske marked. Ecco har ud-

over det deltaget i oplæg og evaluering af eleverne. 

Retur til forside 
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Titel 2 

 Virksomhedens Rapportering 
Indhold Internt regnskab omfatter virksomhedens finansielle rapportering til brug for øko-

nomistyringen. 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 saldobalance, 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 fær-

dig saldobalance, redegøre for en virksomheds pengestrøm med likviditetsvirkning 

fra drift, investering og finansiering, samt forklare væsentlige sammenhænge mel-

lem resultatopgørelse, pengestrøm og balance med udgangspunkt i en virksomheds 

årsrapport. 

 

Forlaget Systime Virksomhedsøkonomi B 

Kapitel 9 Årsregnskabet og registreringssystemet 

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 meto-

der og en elevaktiverende arbejdsform ved den praktiske anvendelse af begreber og 

metoder i forbindelse med løsning af diverse problemstillinger. 

 

Med udgangspunkt i et problembaseret undervisningsprincip foretages der en progres-

sion fra klasserum (deduktiv undervisning) til træningsrum (induktiv undervisning) 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

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

både faglige og personlige kompetencer 

 

Følgende arbejdsformer finder anvendelse: 

 

 Forelæsning v/lærere 

 Oplæg af Ecco medarbejdere 

 Gruppesamarbejde/projektarbejde 
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 Eksamenstræning (præsentation) 

 

It anvendes til problemløsning, informationssøgning og som praktisk redskab til fremstil-

ling af tabeller samt diagrammer. 

 

Eleverne skal arbejde med IT inden for forskellige områder: 

 

 Informationssøgning 

 Excel regneark (til opstilling af tabeller og diagrammer) 

 Word 

 

Ecco har holdt oplæg om CSR 

Retur til forside 


