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Undervisningsbeskrivelse 
 
Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 
Termin Juni 2022 

Institution Svendborg Erhvervsskole og Gymnasium 

Uddannelse HHX 

Fag og niveau Virksomhedsøkonomi A  

Lærer(e) Gert Skov Nielsen 

Hold HH321C, HH220C, HH119C 

 
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Virksomheden 

Titel 2 
Virksomhedens økonomiske rapportering 

Titel 3 Økonomisk analyse 

Titel 4 Corporate Social Responsibility 

Titel 5 Strategi 

Titel 6 Optimering - Logistik 

Titel 7 Optimering af kapacitet og aktivitet inkl. investering og finansiering 

Titel 8 PBL forløb 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
 
Titel 1 
 

Virksomheden (GF+alm. undervisning) 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og sup-
plerende stof 
 
Kernestof: 

Knud Erik Bang m.fl., Virksomhedsøkonomi 2017 Kapitel 1-8 A, Systime  

Supplerende stof: 
Videofilm, artikler, hjemmesider 

Omfang 
 

55% af undervisningstiden på første år 

Særlige fokus-
punkter 

Uddybning af kernestof: 

•	udarbejde et elementært virksomhedsøkonomisk ræsonnement, herunder kun-
ne forklare sammenhængen mellem økonomiske forhold i en given og afgrænset 
kontekst og i samspil med andre fag 
 
•	bearbejde og præsentere informationer om en virksomheds grundlæggende 
økonomiske forhold, herunder kunne vurdere informationernes troværdighed 
 
•	fortolke og formidle fundamentale virksomhedsøkonomiske forhold  
	
•	anvende relevante matematiske redskaber og digitale redskaber.  

 
Væsentligste ar-
bejdsformer 

Der arbejdes med dialogbaseret klasseundervisning (lærerstyret)  
Der arbejdes med opgaveløsning individuelt og i grupper. 
Der arbejdes med elevpræsentationer 
Der arbejdes med notattagning  
Der arbejdes med skriftlighed i opgaveløsning og afleveringer  
Der arbejdes med anvendelse af teori i en virksomheder  
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
 
 
Titel 2 
 

 Virksomhedens rapportering 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og sup-
plerende stof 
 
Kernestof: 

Knud Erik Bang m.fl., Virksomhedsøkonomi 2017 Kapitel 9 – 11 A, Systime  

Supplerende stof:  
Diverse årsrapporter 

Omfang 
 

30 % af undervisningstiden på første år 

Særlige fokus-
punkter 

Uddybning af kernestof: 

Faglige ma ̊l fra læreplanen 
•	udarbejde et elementært virksomhedsøkonomisk ræsonnement, herunder kun-
ne forklare sammenhængen mellem økonomiske forhold i en given og afgrænset 
kontekst og i samspil med andre fag 
 
•	bearbejde og præsentere informationer om en virksomheds grundlæggende 
økonomiske forhold, herunder kunne vurdere informationernes troværdighed 
 
•	fortolke og formidle fundamentale virksomhedsøkonomiske forhold •	anvende 
relevante matematiske redskaber og digitale redskaber.  

 
 

 
Væsentligste ar-
bejdsformer 

Der arbejdes med dialogbaseret klasseundervisning (lærerstyret) Der arbej-
des med opgaveløsning individuelt og i grupper. 
Der arbejdes med elevpræsentationer 
Der arbejdes med notattagning  
Der arbejdes med synopsis (digitaliseringsforløb) 
Der arbejdes med skriftlighed i opgaveløsning og afleveringer Der arbejdes 
med anvendelse af teori i en virksomheder  
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
 
Titel 3 
 

Økonomisk analyse  

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og sup-
plerende stof 
 
Kernestof: 

Knud Erik Bang m.fl., Virksomhedsøkonomi A, Systime 2017 Kapitel 12 – 16  

Supplerende stof: 
SO3 
Diverse årsrapporter 
  

Omfang 
 

15% af undervisningstiden føste år + 25% fra 2. år 

Særlige fokus-
punkter 

Uddybning af kernestof: 

Faglige ma ̊l fra læreplanen 
 
afgøre hvilke forhold, der har betydning for en virksomhedsøkonomi, her- un-
der demonstrere viden og kundskaber om fagets identitet og metoder  

identificere, formulere og løse problemer, der knytter sig til en virksomheds 
økonomiske forhold  

anvende virksomhedsøkonomiske modeller, herunder modeller til optime- ring, 
og forklare modellernes forudsætninger  

udarbejde et virksomhedsøkonomisk ræsonnement, herunder kunne for- klare 
sammenhænge mellem en række virksomhedsøkonomiske forhold i en given 
kontekst  

indsamle, bearbejde og præsentere informationer om en virksomheds øko- no-
miske forhold og vurdere informationernes troværdighed og relevans  

fortolke og formidle informationer om virksomhedsøkonomiske forhold bredt 
og i samspil med andre fag  

udvælge og anvende relevante matematiske og digitale værktøjer.  
Væsentligste ar-
bejdsformer 

Der arbejdes med dialogbaseret klasseundervisning (lærerstyret)  
Der arbejdes med opgaveløsning individuelt og i grupper. 
Der arbejdes med elevpræsentationer 
Der arbejdes med notattagning  
Der arbejdes med synopsis (Matematik i de økonomiske fag)  
Der arbejdes med skriftlighed i opgaveløsning og afleveringer  
Der arbejdes med anvendelse af teori i en virksomhe 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
 
Titel 4 
 

CSR 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og sup-
plerende stof 
 
Kernestof: 

Knud Erik Bang m.fl., Virksomhedsøkonomi A, Systime 2017 Kapitel 17 – 18 

Supplerende stof:  
Rana Plaza video 
   

Omfang 
 

25% af undervisningstiden på andet år 

Særlige fokus-
punkter 

Uddybning af kernestof: 

Faglige ma ̊l fra læreplanen 
 
afgøre hvilke forhold, der har betydning for en virksomhedsøkonomi, herunder 
demonstrere viden og kundskaber om fagets identitet og metoder  

identificere, formulere og løse problemer, der knytter sig til en virksom- heds 
økonomiske forhold  

anvende virksomhedsøkonomiske modeller, herunder modeller til opti- mering, 
og forklare modellernes forudsætninger  

udarbejde et virksomhedsøkonomisk ræsonnement, herunder kunne for- klare 
sammenhænge mellem en række virksomhedsøkonomiske forhold i en given 
kontekst  

indsamle, bearbejde og præsentere informationer om en virksomheds økonomi-
ske forhold og vurdere informationernes troværdighed og rele- vans  

fortolke og formidle informationer om virksomhedsøkonomiske forhold bredt 
og i samspil med andre fag  

udvælge og anvende relevante matematiske og digitale værktøjer.  

 
 

Væsentligste ar-
bejdsformer 

• Der arbejdes med klasseundervisning (lærerstyret) 
• Der arbejdes med opgaveløsning individuelt og i grupper. 
• Der arbejdes med notattagning  
• Der arbejdes med skriftlighed i afleveringer 
• Der arbejdes med anvendelse af teori i virksomheder 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
 
Titel 5 
 

Strategi 

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

Kernestof: 

Kernestof udgøres af ”Virksomhedsøkonomi A”, Systime 2017 som iBog. Ka-
pitel 19-23  

Supplerende stof: 
Diverse a ̊rsrapporter og hjemmesider, samt artikler  

Omfang 
 

50 % af undervisningstiden på andet år 

Særlige fokus-
punkter 

Uddybning af kernestof: 

Faglige ma ̊l fra læreplanen 
 
afgøre hvilke forhold, der har betydning for en virksomhedsøkonomi, herunder 
demonstrere viden og kundskaber om fagets identitet og metoder  

identificere, formulere og løse problemer, der knytter sig til en virksomheds 
økonomiske forhold  

anvende virksomhedsøkonomiske modeller, herunder modeller til optimering, 
og forklare modellernes forudsætninger  

udarbejde et virksomhedsøkonomisk ræsonnement, herunder kunne forklare 
sammenhænge mellem en række virksomhedsøkonomiske forhold i en given 
kontekst  

indsamle, bearbejde og præsentere informationer om en virksomheds økonomi-
ske forhold og vurdere informationernes troværdighed og relevans  

fortolke og formidle informationer om virksomhedsøkonomiske forhold bredt 
og i samspil med andre fag  

udvælge og anvende relevante matematiske og digitale værktøjer.  
Væsentligste ar-
bejdsformer 

Der arbejdes med dialogbaseret klasseundervisning (lærerstyret)  
Der arbejdes med opgaveløsning individuelt og i grupper. 
Der arbejdes med elevpræsentationer 
Der arbejdes med notattagning  
Der arbejdes med skriftlighed i opgaveløsning og afleveringer  
Der arbejdes med anvendelse af teori i en virksomhed 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
 
 
Titel 6 
 

Logistik 

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

 
Kernestof: 

Kernestof udgøres af ”Virksomhedsøkonomi A”, Systime 2017 som iBog. Ka-
pitel 24-29  

Supplerende stof: 
Artikler m.v 

Omfang 
 

30 % af undervisningstiden på tredje år 

Særlige fokus-
punkter 

Uddybning af kernestof: 
 
afgøre hvilke forhold, der har betydning for en virksomhedsøkonomi, herunder 
demonstrere viden og kundskaber om fagets identitet og metoder  

identificere, formulere og løse problemer, der knytter sig til en virksomheds 
økonomiske forhold  

anvende virksomhedsøkonomiske modeller, herunder modeller til optimering, 
og forklare modellernes forudsætninger  

udarbejde et virksomhedsøkonomisk ræsonnement, herunder kunne forklare 
sammenhænge mellem en række virksomhedsøkonomiske forhold i en given 
kontekst  

indsamle, bearbejde og præsentere informationer om en virksomheds økonomi-
ske forhold og vurdere informationernes troværdighed og relevans  

fortolke og formidle informationer om virksomhedsøkonomiske forhold bredt 
og i samspil med andre fag  

udvælge og anvende relevante matematiske og digitale værktøjer.  
Væsentligste ar-
bejdsformer 

o Der arbejdes med opgaveløsning individuelt og i grupper. 
o Der arbejdes med præsentation 
o Der arbejdes med skriftlighed i afleveringer 
o Der arbejdes med Excel i opgaveløsningen 
o Der arbejdes med anvendelse af teori i virksomheder 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb 
 
Titel 7 
 

Optimering af aktivitet og kapacitet inkl. investering og finansiering  

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

Kernestof: 
Kernestof udgøres af ”Virksomhedsøkonomi A”, Systime 2017 som iBog. Kapi-
tel 30-35. 
 
Supplerende stof: 
Diverse artikler, videofilm 
Geogebra 
Excel, PowerPoint 

Omfang 
 

70% af undervisningstiden tredje år 

Særlige fokus-
punkter 

Uddybning af kernestof: 

Faglige ma ̊l fra læreplanen 
•	afgøre hvilke forhold, der har betydning for en virksomheds økonomi, her- 
under demonstrere viden og kundskaber om fagets identitet og metoder 
 
•	identificere, formulere og løse problemer, der knytter sig til en virksomheds 
økonomiske forhold 
 
•	anvende virksomhedsøkonomiske modeller, herunder modeller til optime- 
ring, og forklare modellernes forudsætninger 
 
•	udarbejde et virksomhedsøkonomisk ræsonnement, herunder kunne forkla- re 
sammenhænge mellem en række virksomhedsøkonomiske forhold i en given 
kontekst 
 
•	indsamle, bearbejde og præsentere informationer om en virksomheds øko- 
nomiske forhold og vurdere informationernes troværdighed og relevans  
 
•	fortolke og formidle informationer om virksomhedsøkonomiske forhold bredt 
og i samspil med andre fag 
 
•	udvælge og anvende relevante matematiske og digitale værktøjer.  

Væsentligste ar-
bejdsformer 

Der arbejdes med dialogbaseret klasseundervisning (lærerstyret)  
Der arbejdes med opgaveløsning individuelt og i grupper. 
Der arbejdes med elevpræsentationer 
Der arbejdes med notattagning  
Der arbejdes med skriftlighed i opgaveløsning og afleveringer  
Der arbejdes med anvendelse af teori i en virksomhed 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
 
 
Titel 8 
 

PBL-forløb 

Indhold Kernestofsområde: Virksomheden og dens økonomi 
PBL 1: Budgetter 
 
Kernestofsområde: Rapportering 
PBL 2: Opstilling af årsregnskab 
 
Kernestofsområde: Virksomhedsanalyse 
PBL 3: CSR Carlsberg 
PBL 4: Økonomisk analyse af Coloplast 
 
Kernestofsområde: Optimering 
PBL 5: Ivestering i Thailand 
 

Omfang 
 

 

Særlige fokuspunkter Uddybning af kernestof: 
 

 
 

Væsentligste arbejdsformer  
 
 

 
 


