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Undervisningsbeskrivelse  
 
 

Termin Skoleåret 2020(august) – 2022(juni) 
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Uddannelse HHX 
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Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 1.g 
 

Titel 1 Virksomheden og dens økonomi 

Titel 2 Virksomhedens rapportering 

Titel 3 Virksomhedsanalyse 

Titel 4 Økonomiske kompetencer 

 

 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 2.g 

Titel 5 Virksomhedsanalyse - fortsat fra 1.g 

Titel 6 CSR 

Titel 7 Strategi 

Titel 8 PBL-forløb - oversigt 

 



 

 

Side 2 af 12 

 

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb 

 

Titel 1 

 

Virksomheden og dens økonomi 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og sup-

plerende stof 

 

Systime iBog Virksomhedsøkonomi, læreplan 2017 

Kapitel 1-2-3-4-5-6-7-8 

 

Elevprojekt med udgangspunkt i virksomhedsforedrag med Korsholm Vin – med 

fokus på en virksomhedsbeskrivelse, en karakteristik og en BMC-model. 

 

Diverse artikler til de gennemførte forløb i fagets fagfaglige timer 

 

Individuelle elevoplæg med udgangspunkt i selvvalgt økonomisk emne. 

Omfang 

 

40% af udd.tiden i 1.g 

Særlige fokus-

punkter 

Faglige mål fra læreplanen 

 udarbejde et elementært virksomhedsøkonomisk ræsonnement, herunder 

kunne forklare sammenhængen mellem økonomiske forhold i en given og 

afgrænset kontekst og i samspil med andre fag 

 bearbejde og præsentere informationer om en virksomheds grundlæggen-

de økonomiske forhold, herunder kunne vurdere informationernes tro-

værdighed 

 fortolke og formidle fundamentale virksomhedsøkonomiske forhold 

 anvende relevante matematiske redskaber og digitale redskaber. 

 

 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Der er arbejdet med Koncentreret Fokuseret Læsning til de enkelte kapitler med 

særligt fokus på at få den faglige sprogbrug forbedret. 

Der er fokuseret på deltageraktivering med henblik på at få etableret et fagligt 

fællesskab i klasserummet med fokus på ”Sig nu Noget”. 

Der er arbejdet med læringsmål med udgangspunkt i ”Visible Learning” – med 

fokus på formativ evaluering.  

Klasseundervisning 

Klassediskussioner 

Gruppearbejde 

Arbejde ved computer 

Skriftligt arbejde 

Elevfremlæggelser med fokus på formidling af virksomhedsøkonomiske pro-

blemstillinger 
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Titel 2 

 

Virksomhedens rapportering 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og sup-

plerende stof 

 

Systime iBog Virksomhedsøkonomi, læreplan 2017 

Kapitel 9-10-11 

 

Egne udviklede noter til bogføring 

 

 

Omfang 

 

20% af udd.tiden. i 1.g 

Særlige fokus-

punkter 

 bearbejde og præsentere informationer om en virksomheds grundlæg-

gende økonomiske forhold, herunder kunne vurdere informationernes 

troværdighed 

 fortolke og formidle fundamentale virksomhedsøkonomiske forhold 

 anvende relevante matematiske redskaber og digitale redskaber. 

 udarbejdelse og præsentation af årsregnskabet 

 

 

 

 

 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Der er arbejdet med Koncentreret Fokuseret Læsning til de enkelte kapitler med 

særligt fokus på at få den faglige sprogbrug forbedret. 

Der er fokuseret på deltageraktivering med henblik på at få etableret et fagligt 

fællesskab i klasserummet med fokus på ”Sig nu Noget”. 

Der er arbejdet med læringsmål med udgangspunkt i ”Visible Learning” – med 

fokus på formativ evaluering.  

Klassediskussioner 

Gruppearbejde 

Arbejde ved computer 

Skriftligt arbejde i form af afleveringer 
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Titel 3 

 

Virksomhedsanalyse 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supple-

rende stof 

 

Systime iBog Virksomhedsøkonomi, læreplan 2017 

Kapitel 12-13-14-15 (i kapitel 15 er det til og med kapitel 15.5) 

 

 

Studieområde 3: Økonomi og Matematiske modeller. Udarbejdet i fagligt samspil 

med Matematik og Samfundsfag med udgangspunkt i virksomhedsanalyse af 

COOP og Autohuset Vestergaard koblet til den samfundsøkonomiske udvikling i 

BNP, forbrug og investering. 

 

PBL-forløb med udgangspunkt i problemspørgsmålet: ”Hvorfor gik Active 

Sportswear konkurs?” 

 

Omfang 

 

40% af udd.tiden i 1.g 

Særlige fokus-

punkter 

 analyse af virksomhedens økonomiske udvikling på baggrund af årsrappor-

ter og andet eksternt materiale på dansk og engelsk 

 bearbejde og præsentere informationer om en virksomheds grundlæggende 

økonomiske forhold, herunder kunne vurdere informationernes trovær-

dighed 

 fortolke og formidle fundamentale virksomhedsøkonomiske forhold 

 anvende relevante matematiske redskaber og digitale redskaber. 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Der er arbejdet med Koncentreret Fokuseret Læsning til de enkelte kapitler med 

særligt fokus på at få den faglige sprogbrug forbedret. 

Der er fokuseret på deltageraktivering med henblik på at få etableret et fagligt fæl-

lesskab i klasserummet med fokus på ”Sig nu Noget”. 

Der er arbejdet med læringsmål med udgangspunkt i ”Visible Learning” – med 

fokus på formativ evaluering.  

Klassediskussioner 

Gruppearbejde 

Arbejde ved computer 

Skriftligt arbejde i form af afleveringer 
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Titel 4 

 
Økonomiske kompetencer 

 

Indhold Der er arbejdet med de 7 økonomiske kompetencer i forskellige sammenhænge.  
 
De 7 økonomiske kompetencer er: 
 

 Økonomisk tankegangskompetence (afgøre, hvilke forhold, der har betydning 
for en virksomheds økonomi) 

 

 Problembehandlingskompetence (identificere, formulere og behandlede øko-
nomiske udfordringer, der knytter sig til en virksomheds økonomiske for-
hold)  

 

 Modelleringskompetence (anvende erhvervsøkonomisk teori på udvalgte 
økonomiske modeller og forklare modellernes forudsætninger og egenskaber) 

 

 Ræsonnementskompetence (udarbejde et virksomhedsøkonomisk ræsonne-
ment, herunder kunne forklare sammenhængen mellem en række virksom-
hedsøkonomiske forhold i en given kontekst) 

 

 Databehandlingskompetence (indsamle, bearbejde og præsentere informatio-
ner om en virksomheds økonomiske forhold og vurdere informationernes 
troværdighed og relevans)  

 

 Kommunikationskompetence (fortolke og udtrykke sig om virksomhedsøko-
nomiske forhold) 

 

 Redskabskompetence (udvælge og anvende relevante matematiske redskaber 
og it-værktøjer)  
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb i 2.g 
 
 

Titel 5 

 

Virksomhedsanalyse - fortsat fra 1.g 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og sup-

plerende stof 

 

Systime iBog Virksomhedsøkonomi, læreplan 2017 

Kapitel 12, 13, 14, 15 og 16 

 

Diverse artikler og opgaver til de gennemførte forløb. 

 

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid på H2: 20% 

Særlige fokus-

punkter 

 analyse af virksomhedens økonomiske udvikling på baggrund af årsrap-

porter og andet eksternt materiale på dansk og engelsk 

 bearbejde og præsentere informationer om en virksomheds grundlæg-

gende økonomiske forhold, herunder kunne vurdere informationernes 

troværdighed 

 fortolke og formidle fundamentale virksomhedsøkonomiske forhold 

 anvende relevante matematiske redskaber og digitale redskaber. 

 

Repetition af 1.g stof, samt gennemgang af afsnit 15.6, 15,7 og kapitel 16. 

 

Kompetencer: 

Kunne opstille brugbare økonomiske tal til kommentering 

Kunne analyserer selvstændigt ud fra givne økonomiske nøgletal 

 

Progression: 

Fra årsrapporten til analysen 

Fra analysen til omverdenen 

 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Forløbet er gennemført som et sammenhængende og progressivt forløb 

Der arbejdes med opgaveløsning individuelt og i grupper 

Der arbejdes med præsentation individuelt og i grupper 

Der arbejdes med skriftlighed i afleveringer 

Der arbejdes med Excel i opgaveløsningen 

Der arbejdes med anvendelse af teori i virksomheder 
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Titel 6 

 

CSR 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og 

supplerende stof 

 

Systime iBog Virksomhedsøkonomi, læreplan 2017 

Kapitel 17 og 18 

 

Diverse artikler og opgaver til de gennemførte forløb. 

 

 

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid på H2: 40% 

Særlige fokuspunkter  

Kompetencer: 

Kunne opstille brugbare kpi’er i forbindelse med CSR analyse 

Kunne analyserer selvstændigt ud fra givne økonomiske nøgletal(kpi’er) 

 

Progression: 

Fra viden omkrings CSR til CSR arbejde og videre til CSR-analyse 

 

 

Væsentligste arbejds-

former 

Forløbet er gennemført som et sammenhængende og progressivt forløb 

Der arbejdes med opgaveløsning individuelt og i grupper 

Der arbejdes med præsentation individuelt og i grupper 

Der arbejdes med skriftlighed i afleveringer 

Der arbejdes med Excel i opgaveløsningen 

Der arbejdes med anvendelse af teori i virksomheder 

PBL-forløb 
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Titel 7 

 

Strategi 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og sup-

plerende stof 

 

Systime iBog Virksomhedsøkonomi, læreplan 2017 

Kapitel 19, 20, 21, 22 og 23 

 

Diverse artikler og opgaver til de gennemførte forløb. 

 

 

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid på H2: 40% 

Særlige fokuspunk-

ter 

 

Kompetencer: 

Kunne redegøre for begrebet strategiudvikling på baggrund af SWOT. 

Udarbejde en forretningsplan. 

Kunne identificerer en virksomheds kritiske succesfaktorer. 

Kunne opstille handlingsforslag med henblik på strategisk udvikling af virk-

somheden. 

Kunne foretage konsekvensberegning af de foreslåede strategiske handlingsfor-

slag.  

Kunne foretage følsomhedsanalyse i forbindelse med konsekvensberegninger. 

 

 

Progression: 

På baggrund af SWOT bliver eleverne i stand til at identificere, diskutere og 

vurdere succesfaktorer for en forretningsplans succesfulde implementering. 

 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Forløbet er gennemført som et sammenhængende og progressivt forløb 

Der arbejdes med opgaveløsning individuelt og i grupper 

Der arbejdes med præsentation individuelt og i grupper 

Der arbejdes med skriftlighed i afleveringer 

Der arbejdes med Excel i opgaveløsningen 

Der arbejdes med anvendelse af teori i virksomheder 

PBL-forløb 
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Titel 8 

 

Gennemførte PBL-forløb 

Forløb  

Område: Virksomheden 

Opgaverne er fra i-bogens PBL-forløb  

2.1: Franchise 

3.1: Det økonomiske kredsløb på chokoladefabrikken 

4.1: Virksomhedens omkostningsstruktur 

5.1: Årsag til udvikling i indtjening 

6.1: Forretningsmodel og værditilbud 

 

 

 

Område: Rapportering og regnskabsanalyse 

PBL-forløb med udgangspunkt i problemspørgsmålet: ”Hvorfor gik Active Sportswear 

konkurs?” 

Kopi af PBL-opgaven findes i forlængelse af denne undervisningsbeskrivelse. 

 

 

 

Område: Corporate Social Responsibility (CSR) 

Opgaven er fra i-bogens PBL-forløb  

17.2: Fashion og bæredygtighed 

 

 

 

Område: Strategi 

Vurdering af strategiske forslag ved anvendelse af konsekvensberegninger og følsomheds-

analyse. Opgaverne er fra afsnit 22.4 i i-bogen: 

22.8: Om virksomheden Månsson A/S 

22.9: Om virksomheden Family A/S 

 

 

 

 

 

Omfang 

 

Tidsforbruget til P BL-forløb er opført som en del af den tid der er anvendt til de enkelte 

undervisningsforløb.  
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PBL-forløb:  

 
 
Hvorfor gik Active Sportswear konkurs?  - med fokus på rentabilitet.  
 

 

 
Business News 

 
 

Introduktion 

I skal forestille jer, at I er ansat på erhvervsredaktionen hos Jyllands-Posten og der har I arbejdet 

de sidste par år, og har erfaring i at formidle erhvervsnyheder til et dansk publikum. Men I har ople-

vet et vigende fokus hos mediehuset for dette område, og har derfor søgt hen hos et nyt onlineme-

die der ønsker at positionere sig som erhvervslivets dybdeborende nyhedsmedie. 

Den nye digitale platform hedder "Økonomi" og er det totalt uafhængige medie om danske og inter-

nationale økonomiske forhold – I skal fungere som et nyt team under formidlingen af "Business 

News". Jeres teams består af ca. 2-3 journalister og 1 chefredaktør, hvor enhver erhvervsnyhed 

alene er udtryk for journalistens holdninger, men er blevet kvalitetssikret hos chefredaktøren inden 

lancering.  

"Business News" forventes at blive lanceret månedligt, hvor der er fokus på den seneste måneds 

erhvervsnyheder.  

I denne måneds "Business News" er temaet for nyhederne rentabilitet og virksomhedsanalyse, og 

det er op til jeres team at producere et nyhedsindslag i form af et professionelt TV-indslag. 

Opgaven 

I nedenstående gennemgang vil I blive introduceret for hvad I skal arbejde med og hvilke forventninger 

ledelsen har til jeres arbejde.  

I har allerede et godt teoretisk kendskab til kernestofområdet ”rentabilitet” samt ”virksomheden”, og 

det er med erfaring- og afsæt i denne viden I skal løse opgaven. Det vil sige, at jeres teoretiske 

fundament er lærebogen i Virksomhedsøkonomi kapitel 1 til og med kapitel 15. 

For at løse opgaven er I på forhånd inddelt i teams af ca. 3-4 personer – disse teams svarer til je-

res Makkerskabsgrupper  
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Introduktion til opgaven:   

Hvorfor gik Active Sportswear konkurs?  - med fokus på rentabilitet.  
 

Det er et krav, at I som del af besvarelsen har lavet en analyse af rentabilitet (og derfor har bereg-

net nøgletallene, AG, OG, AOH, EKF, GEARING og GÆLDSRENTEN) for årene fra 2014 og indtil 

virksomheden blev erklæret konkurs (måske kan I finde hjælp til nogle af tallene i den skriftlige af-

leveringsopgave ). 

Informationssøgning:  I skal individuelt (altså som PERSON) finde mindst 4 artikler eller lignende, 

der kan hjælpe jer med at besvare problemstillingen. Materialet kan være alt fra artikler, interviews, 

video osv. Dette ”grundmateriale” skal indgå i en kildefortegnelse som I skal aflevere som en del af 

jeres slutprodukt. 

Produkter:  

 Nyhedsudsendelse – video – hvor I præsenterer jeres nyhedsindslag, som er en 

besvarelse af ovenstående problemstilling. Sørg for at lave den så professionel som 

mulig. Brug f.eks. iMovie eller andet redigeringsværktøj. 

 Notat – hvor I har lavet en analyse af virksomhedens rentabilitet samt gjort rede for 

virksomheden med udgangspunkt i kapitlerne i lærebogen fra kapitel 1 til og med 8 

 Excel ark, hvor I har foretaget beregninger.  

 Kildefortegnelse over de kilder I har anvendt til Nyhedsudsendelsen 
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Redaktionsmøde  

Under redaktionsmødet skal I: 

1. Beslutte hvem der er chefredaktør (1 person) og hvem der skal agere journalister (de reste-

rende teammedlemmer 

Chefredaktørens rolle: er at være ansvarlig for at samle journalisternes indslag, dvs. sam-

mensætte og redigere dem til et samlet videoindslag – herunder skal I huske, at chefredak-

tøren agerer nyhedsvært, mens hver journalist har deres eget indslag i nyhedsudsendelsen. 

Journalisternes rolle: er at udarbejde et indslag til ”Business News” med fokus på Active 

Sportswear. Fokus skal være på ”hvorfor gik de konkurs”. 

2. Når rollerne er fordelt skal I på redaktionsmødet diskutere planen for programmet. Selvom 

der kun er én overordnet problemstilling, kan der være flere tilgange/svar til den problemstil-

ling. Derfor skal hver journalist have ansvar for 1 nyhedsindslag. Det er herunder en god idé 

at blive enige om formatet (1 fælles medie (videoredigeringsværktøj – vil anbefale iMovie) I 

vil anvende til jeres indslag, så det bliver let for chefredaktøren af sætte jeres indslag sam-

men. 

Inspiration til nyhedsindslag: (LINK) 

Selve udsendelsen:  

1. Intro til månedens ”Business News”, varighed ca. 15 sekunder – kaldes en jingle  

2. Sammensætte indslag fra journalisterne til et samlet videoindslag, samlet varighed totalt set 

skal være på ca. 10 minutter.  

3. Nyhedsvært præsenterer mellem indslagene og sørger for at kæde det hele sammen 

4. DEADLINE for alt materiale: 1. juni kl. 23.55 (skal afleveres på Uddata). 

 

 

 

 

God fornøjelse med arbejdet 

Lad Faglighed og Kreativitet skabe Synergieffekt 

https://youtu.be/eHFITifvsQo

