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Titel 1 

 

Virksomheden   

Indhold Virksomhedsøkonomi (2017 læreplan), Systime.dk  

 

Kernestoffet Virksomheden tager udgangspunkt i opstart af virksomheder. Der er en 

række forhold, der skal tages stilling til inden etablering af en virksomhed. Først og 

fremmest skal virksomheden bygge på en idé, som dækker et behov hos nogle 

kunder. Det er nemlig en forudsætning for, at der kan skabes indtægter og dermed 

overskud på sigt. Idéen er bestemmende for, hvad der sælges og til hvem og dermed 

virksomhedstypen. Antallet af ejere og den risiko, som de ønsker at løbe er afgørende 

for, hvilken ejerform der bør vælges. For at drive en virksomhed er det endelig 

nødvendigt at samarbejde med fx leverandører og myndigheder (interessenter). 

Der er altså mange forhold at være opmærksom på ved etablering af en 
virksomhed, derfor vælger mange at udarbejde en forretningsplan, der samler 
og strukturerer disse informationer. Forretningsplanen kan også bruges til at 
præsentere idéen for banken og eventuelle investorer. I stedet for en 



 

forretningsplan foretrækker nogle at udarbejde en forretningsmodel. 
Forretningsmodellen har fokus på virksomhedens værdiskabelse og 
konkurrencemæssige fordele. 

Kernestoffet sætter også fokus på virksomheder i vækst. Det er 
samfundsmæssigt vigtigt, at der skabes vækst og dermed arbejdspladser i 
virksomhederne. Det stiller en række nye krav til styring og organisering af 
virksomheden, når den er i vækst. Der er måske behov for nye ejerformer og 
for nogle fælles værdier og mål.  

 
Omfang 

 

Anvendt undervisningstid 

Særlige 

fokuspunkter 

Virksomhedsøkonomi (2017 Lærerplan), Systime.dk 

 Kapitel 1: Opstart af virksomhed 

 Kapitel 2: Virksomhedstyper og ejerformer 

 Kapitel 3: Virksomhedens økonomi 

 Kapitel 4: Indtægter og omkostninger 

 Kapitel 5: Virksomhedens indtjening 

 Kapitel 6: Forretningsplan og forretningsmodel 

 Kapitel 7: Virksomhedens interessenter 

 Kapitel 8: Virksomheden i vækst  

Væsentligste 

arbejdsformer 

Eleverne er blevet introduceret til faget virksomhedsøkonomi, og har i starten skulle 

forstå, hvad er en virksomhed, hvilke typer af virksomheder eksisterer der, og 

hvordan er de forskellige fra hinanden ift. regnskab, indtægter, omkostninger og 

ejerformer.  

Eleverne har desuden skulle arbejde PBL-orienteret, og har derfor i forbindelse med 

kapitel 4: udarbejdet en pbl omkring Gartneriet PKM – hvor de via. teorierne fra 

kapitel 4 omkring indtægter og omkostninger skulle forklare, hvorfor virksomheden 

har erstattet sine variable omkostninger med kapacitetsomkostninger.  

Andre arbejdsformer:  

 Klasseundervisning 
 Gruppefremlæggelser 
 Informationssøgning på nettet 
 Rundefremlæggelser  
 Opgaver på klassen 
 Gruppearbejde 
 Afleveringer   

 

Eleverne har til sidst i 1g arbejdet med PBL-opgaven – Convenience/måltidsklasser. 

Eleverne har her skulle tage udgangspunkt i pensum fra kapitel 1 – 8 for at kunne 

undersøge følgende problemstilling for supermarkedskæderne: 



 

Convenience food/måltidskasser har i de sidste par året vækstet enormt meget på det 

danske marked. Dette har flere supermarkeder lagt mærke til, og de er derfor selv 

interessere i at være en del af denne nye trend inden for madlavning, der stormer 

frem. Derfor har de fleste supermarkedskæder besluttet sig for at øge deres sortiment 

med produkter, der indgår under kategorien convenience/måltidskasser. Det er nu 

jeres opgave at løse denne udfordring for en af de forskellige supermarkedskæder i 

forhold til den øgede vækst inden for måltidskasser.  

 

Retur til forside 

 

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

Retur til forside 

Titel 2 

 

Rapportering og regnskabsanalyse  

Indhold Virksomhedsøkonomi (2017 læreplan), Systime.dk  

 

Kernestofområderne rapportering og regnskabsanalyse har fokus på virksomhedens 
økonomi. Det er helt centralt, da det er afgørende for en virksomheds overlevelse på 
længere sigt, at den er i stand til at skabe overskud. Virksomhedens fortsatte 
eksistens har betydning for mange interessenter, og der er derfor også fra mange 
sider stor interesse for udviklingen i virksomhedens økonomi. Det er ligeledes 
baggrunden for at kravene til virksomhedens rapportering er lovreguleret i vidt 
omfang. 

Kernestoffet sætter først fokus på bogføring, som er registrering af de 
økonomiske konsekvenser af virksomhedens handlinger. Bogholderiet er 
nemlig grundlaget for udarbejdelse af virksomhedens årsregnskab. Større 
virksomheden skal udarbejde en årsrapport, som ud over årsregnskabet 
indeholder en række andre informationer om virksomhedens økonomi.  

 

Omfang 

 

Anvendt undervisningstid 

Særlige 

fokuspunkter 

Virksomhedsøkonomi (2017 Lærerplan), Systime.dk 

 Kapitel 9: Årsregnskabet og registreringssystemet 

 Kapitel 10: Det samlede regnskabssystem 
  

Væsentligste 

arbejdsformer 

Andre arbejdsformer: 

 Klasseundervisning 
 Gruppefremlæggelser 



 

 Informationssøgning på nettet 
 Opgaver på klassen 
 Gruppearbejde 
 Afleveringer   

Retur til forside 

 

 


