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Undervisningsbeskrivelse  
 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 

 

Termin Maj 2019 

Institution Niels Brock, Handelsgymnasiet JTP 

Uddannelse 3-årig HHX 

Fag og niveau Virksomhedsøkonomi, niveau A 

Lærer(e) Per Henrik D. Hansen 

Hold J17hsy19su81 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Virksomheden og samfundet 

Titel 2 Virksomhedens rapportering 

Titel 3 Analyse af virksomhedsrapporter 

Titel 4 Projektforløb 

Titel 5 Virksomhedens strategi 

Titel 6 Virksomhedens logistikstyring 

Titel 7 Virksomhedens økonomistyring 

Titel 8 Virksomhedens budgetlæging og budgetkontrol 

Titel 9  

Titel 10  

Titel 11  

Titel 12  

Titel 13  

Titel 14  

Titel 15  
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

Retur til forside 

 

Titel 1 

 

Virksomheden og samfundet 

Indhold Virksomheden, virksomhedens interessenter, virksomheden i en markedsøkonomi, 

virksomhedens etablering og drift, virksomhedens indtægter, omkostninger og 

indtjening. 

 

iBogen:Virksomhedsøkonomi, forlaget SYSTIME, 2014, kapitel 1 - 8 
 
Tivolis årsrapport 2015 - nøgletal og ledelsesberetning 

 

Omfang 

 

40 timer 

Mål Eleverne skal  

– anvende erhvervsøkonomisk teori på udvalgte økonomiske modeller og forklare 

modellernes forudsætninger og egenskaber 

 

– fortolke og formidle virksomhedsøkonomiske forhold 

– udvælge og anvende relevante matematiske redskaber og it-værktøjer. 

 

 

.  
Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning/gruppearbejde/fremlæggelse/skriftlige afleveringer/tests/PBL 

 

Der arbejdes med Excel samt matematiske optimeringsmodeller. Elevforedrag om 

virksomheders livscyklus. 
. 
Projekt om Alibaba.com/Kalkulation 
SO1 projekt om iværksætteri 
 
Besøg i Tivoli med efterfølgende aflevering af rapport. 
Besøg af revisorere, der overhørte fremlæggelse af forretningsplaner. 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

Retur til forside 

 
 
Titel 2 

 

Virksomhedens rapportering 

Indhold Årsregnskabet og registreringssystemet 

Det samlede regnskabssystem 

Præsentation af årsregnskabet 

Årsrapport for selskaber 

 

 

iBogen:Virksomhedsøkonomi, forlaget SYSTIME, 2014, kapitel  9 - 12 

 

 

Omfang 

 

50 timer 

Mål Eleverne skal kunne 

– indsamle, bearbejde og præsentere informationer om en virksomheds 

økonomiske forhold og vurdere informationernes troværdighed og relevans 

 
Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning/gruppearbejde/fremlæggelse/skriftlige 

afleveringer/tests/PBL 

 

Der arbejdes med Excel 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

Retur til forside 

 

Titel 3 

 

Analyse af virksomhedsrapporter 

Indhold Økonomiske analyser, analyse af rentabilitet, indtjeningsevne, soliditet og likviditet 

 

iBogen:Virksomhedsøkonomi, forlaget SYSTIME, 2014, kapitel 14 – 16 

Forskellige årsrapporter: Gabriel, Pandora, Alk, mv. 

Omfang 

 

40 timer 

Mål Eleverne skal  

– anvende erhvervsøkonomisk teori på udvalgte økonomiske modeller og 
forklare modellernes forudsætninger og egenskaber 
– fortolke og formidle virksomhedsøkonomiske forhold 
– udvælge og anvende relevante matematiske redskaber og it-værktøjer. 
– udarbejde et virksomhedsøkonomisk ræsonnement, herunder kunne forklare 
sammenhængen mellem en række virksomhedsøkonomiske forhold i en given 
kontekst 

 

.  
Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning/gruppearbejde/fremlæggelse/skriftlige afleveringer/tests/PBL 

 

Der er arbejdet med Excel 

Der er arbejdet med konkrete og aktuelle årsrapporter, og der er også arbejdet med 

årsrapporter på engelsk 

 

Besøg på Investordagen med oplæg af formanden for unge investorer 

 
 

 

Retur til forside 
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Titel 4 

 

Projektforløb 

Indhold CSR – PBL forløb om Paradis Is 

CSR i Tivoli 

Filosofi og CSR 

Omfang 

 

20 timer 

Mål Eleverne skal  

– anvende erhvervsøkonomisk teori på udvalgte økonomiske modeller og 

forklare modellernes forudsætninger og egenskaber 

– fortolke og formidle virksomhedsøkonomiske forhold 

– udvælge og anvende relevante matematiske redskaber og it-værktøjer. 

– afgøre hvilke forhold, der har betydning for en virksomheds økonomi 

– identificere, formulere og behandle økonomiske udfordringer, der knytter 

sig til en virksomheds økonomiske forhold 

 

.  
Væsentligste 
arbejdsformer 

PBL forløb om Paradis Is: Problembaseret læring. Selvstændig 

informationssøgning men dog har alle anvendt Paradis Is’ hjemmeside. 

 

CSR i Tivoli: Selvstændigt forløb om CSR med besøg i Tivoli. Tivolis CSR-

rapporter er anvendt og Virksomhedsøkonomibogen fra Systime, læreplan 2017, 

kapitlerne 17 og 18. 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

 

 

Titel 5 

 

Virksomhedens strategi 

Indhold Rammer for virksomhedens udvikling, virksomhedens eksterne forhold, 

virksomhedens interne forhold, opsamling på den strategiske analyse, strategisk 

intention, strategiudvikling og implementering, strategisk forretningsudvikling. 

 

iBogen:Virksomhedsøkonomi, forlaget SYSTIME, 2014, kapitel 17 - 22 

 

 

Omfang 

 

15 timer 

Mål Eleverne skal  

– anvende erhvervsøkonomisk teori på udvalgte økonomiske modeller og forklare 

modellernes forudsætninger og egenskaber 

 

– fortolke og formidle virksomhedsøkonomiske forhold 

– udvælge og anvende relevante matematiske redskaber og it-værktøjer. 

– afgøre hvilke forhold, der har betydning for en virksomheds økonomi 

– identificere, formulere og behandlede økonomiske udfordringer, der knytter sig til 

en virksomheds økonomiske forhold 

 

.  

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning/gruppearbejde/fremlæggelse/skriftlige afleveringer/tests/PBL 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

 

 

Titel 6 

 

Virksomhedens logistikstyring 

Indhold Økonomiske beslutninger, logistik 

 

iBogen:Virksomhedsøkonomi, forlaget SYSTIME, 2014, kapitel 23 - 29 

 

Supplerende stof: Youtube videoer om logistik. 

Omfang 

 

50 timer 

Mål Eleverne skal  

– anvende erhvervsøkonomisk teori på udvalgte økonomiske modeller og 

forklare modellernes forudsætninger og egenskaber 

– fortolke og formidle virksomhedsøkonomiske forhold 

– udvælge og anvende relevante matematiske redskaber og it-værktøjer. 

– afgøre hvilke forhold, der har betydning for en virksomheds økonomi 

– identificere, formulere og behandlede økonomiske udfordringer, der knytter sig 

til en virksomheds økonomiske forhold 

 

.  
Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning/gruppearbejde/fremlæggelse/skriftlige afleveringer/tests 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

 
 
Titel 7 

 

Virksomhedens økonomistyring 

Indhold Mere om omkostninger, aktivitetsoptimering, styring af kapacitet og andre 

knappe ressourcer samt investering.  

 

iBogen:Virksomhedsøkonomi, forlaget SYSTIME, 2014 kapitel  30 - 33 

 

 

Omfang 

 

50 timer 

Mål Eleverne skal kunne 

– indsamle, bearbejde og præsentere informationer om en virksomheds 

økonomiske forhold og vurdere informationernes troværdighed og 

relevans 

–   afgøre hvilke forhold, der har betydning for en virksomheds økonomi 

– identificere, formulere og behandlede økonomiske udfordringer, der knytter 

sig til en virksomheds økonomiske forhold 

– fortolke og formidle virksomhedsøkonomiske forhold 

– udvælge og anvende relevante matematiske redskaber og it-værktøjer 

   herunder GeoGebra 

 
Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning/gruppearbejde/fremlæggelse/skriftlige afleveringer/tests 

 

Der er arbejdet med GEOGEBRA (indenfor knap kapacitet) 

 

Der er arbejdet med Excel i alle kapitler 

 

PBL miniforløb om investeringer 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

 
 
Titel 8 

 

Virksomhedens budgetlæging og budgetkontrol 

Indhold Planlægning og budgettering, budgetudarbejdelse og budgetkontrol  

 

 iBogen:Virksomhedsøkonomi, forlaget SYSTIME, 2014 kapitel  34 - 36 

 

Supplerende stof: Løvens hule, enkelte afsnit. Set før vi har arbejdet teoretisk 

med emnet. 

Omfang 

 

30 timer 

Mål Eleverne skal kunne 

 

– anvende erhvervsøkonomisk teori på udvalgte økonomiske modeller og 

forklare modellernes forudsætninger og egenskaber 

– fortolke og formidle virksomhedsøkonomiske forhold 

–   afgøre hvilke forhold, der har betydning for en virksomheds budget 

– identificere, formulere og behandlede økonomiske udfordringer, der 

knytter sig til en virksomheds budgetlægning og kontrol 

– udvælge og anvende relevante matematiske redskaber og it-værktøjer. 

 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning/gruppearbejde/fremlæggelse/skriftlige afleveringer/tests 

 

Der arbejdes med Excel  
 

 

 

 
 

 


