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Undervisningsbeskrivelse  
 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 

Termin December/januar 2018/2019 

Institution VUC Vest 

Uddannelse HF-E 

Fag og niveau Erhvervsøkonomi C 

Lærer(e) Steffan Bøgelund Søbye 

Hold NerC118vnet118 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Modul 1 - Innovation og iværksætteri 

Titel 2 Modul 2 - Strategi 

Titel 3 Modul 3 - Marketing 

Titel 4 Modul 4 - Regnskab 

Titel 5 Modul 5 - Ledelse, motivation og organisation 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

 

Titel 1 

 

Modul 1 

Indhold Kernestof:  

 

 

- Virksomheden og dens omverden  

                                   forretningsmodeller og rammevilkår  

 

 

Litteratur 

Luk virksomheden op - Colombus. Kapitel 1 og 2.  

http://lvo.forlagetcolumbus.dk/kapitel-1/11-12-hvad-er-innovation-og-

invention/ 

http://lvo.forlagetcolumbus.dk/kapitel-2/ 

 

Bagermesterens opfindelse hitter. Jyllandsposten d. 30.01.2015 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fGaVFRzTTP4 - Tesco Homeplus. 

 

 

 

 

Introduktion til det selvstændige project, hvor der er afleveret en aflevering til 

hvert modul. Det samlede projekt afleveres i modul 5.  

 

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid 

Særlige fokus-

punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

Faglige mål 

 

 
̶ demonstrere viden om fagets identitet og metoder  

̶ redegøre for en virksomheds forretningsmodel samt nationale og internationale 

rammevilkår  

̶ undersøge og diskutere problemstillinger i forbindelse med etablering af en virk-

somhed  

̶ indgå i en faglig dialog og kunne diskutere erhvervsøkonomiske problemstillinger  

̶ diskutere erhvervsøkonomiske problemstillinger i fagligt samspil med andre fag  

̶ strukturere og formidle empirisk og teoretisk materiale både mundtligt og skriftligt.  

 

 

Modul 1s modeller, teorier og faglige begreber 

- Hvad innovation er 

- Innovation <> invention 

http://lvo.forlagetcolumbus.dk/kapitel-1/11-12-hvad-er-innovation-og-invention/
http://lvo.forlagetcolumbus.dk/kapitel-1/11-12-hvad-er-innovation-og-invention/
http://lvo.forlagetcolumbus.dk/kapitel-2/
https://www.youtube.com/watch?v=fGaVFRzTTP4
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- Innovationsformer 

o Produktinnovation 

o Serviceinnovation 

o Procesinnovation 

o Positioneringsinnovation 

o Paradigmeinnovation 

o Organisatorisk innovation 

o Marketing innovation 

- Innovationstyper 

o Radikal 

o Inkremental 

o Arkitektonisk 

o Modular 

- PLC kurven 

- Idegrundlag - mission - vision 

- Forretningsplan 

- Iværksætter 

- Iværksættertyper 

- Virksomhedsformer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fagprogram-

mer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 

Titel 2 

 

Modul 2 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og 

supplerende stof 

 

Kernestof: 

- Konkurrenceforhold 

- Rammevilkår 

- Valg af konkurrence- og vækststrategi 

 

 

 

Litteratur 

Luk virksomheden op - Columbus. Kapitel 3. 

 

http://lvo.forlagetcolumbus.dk/kapitel-3/  

https://lvo.forlagetcolumbus.dk/kapitel-3/35-swot-analyse/ - hotel Guldsme-

den.  

 

 

 

 

 

 

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid 

Særlige fokus-

punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

 

Faglige mål 

 

 

 

  

  

- demonstrere viden og kundskaber om fagets identitet og metoder  

- ̶ redegøre for en virksomheds forretningsmodel samt nationale og in-

ternationale rammevilkår  

- ̶ anvende viden og kundskaber om en virksomheds konkurrenceforhold 

til at undersøge og diskutere virksomhedens marketing mix og strategi-

ske muligheder. 

 

- indgå i en faglig dialog og kunne diskutere erhvervsøkonomiske pro-

blemstillinger  

- ̶ diskutere erhvervsøkonomiske problemstillinger i fagligt samspil med 

http://lvo.forlagetcolumbus.dk/kapitel-3/
https://lvo.forlagetcolumbus.dk/kapitel-3/35-swot-analyse/
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andre fag  

- ̶ strukturere og formidle empirisk og teoretisk materiale både mundtligt 

og skriftligt.  
 

 

 

 

Modul 2s modeller, teorier og faglige begreber 

- Industri - branche - marked 

- Parametre for markedsstørrelse 

o Omsætningsmuligheder 

o Indgangsbarrierer 

o Geografisk placering 

- Vækstrate 

- Markedsandel 

- Strategi  

- Fire faktorer for succesfuld strategi 

- SWOT analyse 

- STEEPLE-analyse 

- Konkurrenceformer 

o Fuldkommen konkurrence 

o Oligopol 

o Monopolitisk konkurrence 

o Monopol 

- Porters five og six forces 

- Porters konkurrencestrategier (bemærk, at der er 4 og IKKE 3 som bo-

gen skriver) 

- Ansoffs vækstmatrice 

- Joint ventures <> strategisk alliance 

- Fusion <> takeover 

- Blue ocean strategi 

- Værdiinnovation 

- CSR 

o Ansvars trekanten 

o CSR principper 
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Væsentligste ar-

bejdsformer 

virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fagprogram-

mer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retur til forside 

 

 

Titel 3 

 

Modul 3 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og 

supplerende stof 

 

Kernestof 

Marketing  

̶ branding, kundesegmentering og marketing mix  

 

Litteratur 

Luk virksomheden op - Colombus. Kapitel 4. 

http://lvo.forlagetcolumbus.dk/kapitel-4/ 

 

 

Børsen, d. 27. januar 2015, ”Byge af nye produkter fra Arla skal knække 
kurven” 
www.restaurantsubstans.dk. 

 

 

 

 

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid 

http://lvo.forlagetcolumbus.dk/kapitel-4/
http://www.restaurantsubstans.dk/
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Særlige fokus-

punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

 

 

 

Faglige mål 

 
  

- demonstrere viden og kundskaber om fagets identitet og metoder  

- anvende viden og kundskaber om en virksomheds konkurrenceforhold 

til at undersøge og diskutere virksomhedens marketing mix og strategi-

ske muligheder  

- undersøge og diskutere problemstillinger i forbindelse med etablering 

af en virksomhed  

- Indgå i en faglig dialog og kunne diskutere erhvervsøkonomiske pro-

blemstillinger  

- diskutere erhvervsøkonomiske problemstillinger i fagligt samspil med 

andre fag  

- strukturere og formidle empirisk og teoretisk materiale både mundtligt 

og skriftligt.  

 

Faglige begreber, modeller og teorier 

 

- Købsadfærd 

o Figur 4.1 og 4.2 

- Forbrugeradfærd 

o Band-Wagon effekt 

o Veblen-effekt 

o Snob-effekt 

o Thrifty-effekt 

- B2B <> B2C 

- Segmentering 

o Kriterier 

o Minerva 

- De fire P’er 

o Produkt 

 Klassifikation 

 Branding 

 Service 

o Pris 

 Prisfastsættelse 

 Prisstrategier 
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o Promotion 

o Place 

- Markedsundersøgelser 

 

 

 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fagprogram-

mer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel 4 

 

Modul 4 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og 

supplerende stof 

 

 

Kernestof 

Økonomi  

̶ årsrapporten, regnskabsanalyse  

 

Litteratur 

Luk virksomheden på - Colombus. Kapitel 5.  

 

http://lvo.forlagetcolumbus.dk/kapitel-5/ 

 

Regnskab for Toms år 2009-2014 

Nøgletal fra fiktiv virksomhed.  

 

  

 

 

 

 

 

 

http://lvo.forlagetcolumbus.dk/kapitel-5/
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Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid 

Særlige fokus-

punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

 

Faglige mål 

 
  

 undersøge og diskutere problemstillinger i forbindelse med etablering 

af en virksomhed  

 indgå i en faglig dialog og kunne diskutere erhvervsøkonomiske pro-

blemstillinger  

 diskutere erhvervsøkonomiske problemstillinger i fagligt samspil med 

andre fag  

 strukturere og formidle empirisk og teoretisk materiale både mundt-

ligt og skriftligt.  

 

 anvende viden og kundskaber om en virksomheds økonomiske situa-

tion til at undersøge og diskutere virksomhedens bæredygtighed  

 

 

Faglige begreber, teorier og modeller 

 

- Regnskabsklasse 

- Formelle krav til regnskabet 

- Resultatopgørelser 

o Balancen 

o Aktiver <> passiver 

o Afskrivningsmetoder 

- Nøgletalsanalyse 

o Egenkapitalens forrentning 

o Afkastningsgrad 

o Overskudsgrad 

o Aktivers omsætningshastighed 

o Du-Pont pyramiden 

o Gearing 

o Indtjeningsevne 

o Dækningsgrad 

o Lagerdage 

o Varelagers omsætningshastighed 

o Soliditetsgrad 

o Aktiers indre værdi 



 

Side 11 af 14 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fagprogram-

mer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel 5 

 

Modul 5 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og 

supplerende stof 

 

Kernestof: 

Organisation og ledelse  

̶ organisationsstrukturer og ledelse  

 

Litteratur 

 

Luk virksomheden op - Colombus. Kapitel 6, 7 og 8 

 

http://lvo.forlagetcolumbus.dk/kapitel-6/ 

http://lvo.forlagetcolumbus.dk/kapitel-7/ 

http://lvo.forlagetcolumbus.dk/kapitel-8/ 

 

 

Berlingske d. 29-04-2016: Store opgaver venter LEGO arving. 

 

https://lvo.forlagetcolumbus.dk/kapitel-7/74-lederens-magt-virker-alle-

former-for-magt-lige-godt/ 

 

 

 

http://lvo.forlagetcolumbus.dk/kapitel-6/
http://lvo.forlagetcolumbus.dk/kapitel-7/
http://lvo.forlagetcolumbus.dk/kapitel-8/
https://lvo.forlagetcolumbus.dk/kapitel-7/74-lederens-magt-virker-alle-former-for-magt-lige-godt/
https://lvo.forlagetcolumbus.dk/kapitel-7/74-lederens-magt-virker-alle-former-for-magt-lige-godt/
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Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid 

Særlige fokus-

punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

 

 

 

Faglige mål 

 demonstrere viden og kundskaber om fagets identitet og metoder 

 indgå i en faglig dialog og kunne diskutere erhvervsøkonomiske pro-

blemstillinger 

 diskutere erhvervsøkonomiske problemstillinger i fagligt samspil med 

andre fag  

 strukturere og formidle empirisk og teoretisk materiale både mundtligt og 

skriftligt. 

 anvende viden og kundskaber om en virksomheds organisatoriske og le-

delsesmæssige forhold til at undersøge og diskutere virksomhedens in-

terne forhold 

 

Faglige begreber, modeller og teorier 

- Hvad en organisation er 

- En organisations formål 

- Åbne systemer 

- Organisationens dele 

- Mekanisk <> organisk organisationsstruktur 

o Funktionelle struktur 

o Divisionsstruktur 

o Geografisk struktur 

o Matrix struktur 

o Horisontale struktur 

o Netværksstruktur 

o Hybridstrukturer 

- Valg af organisationsstruktur 

o Den simple <> komplekse 

o Den stabile <> den ustabile 

- Ledelsesformer 

o Autoritær 

o Demokratisk 

o Laissez-faire 

- Ledelsesteorier 

o Manager 
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o Leder 

- Teamledelse 

o Adizes 4 typer 

- Værdibaseret ledelse 

o Oppe fra og ned metoden 

o Nede fra og op metoden 

- Interkulturel ledelse  

o Højkontekstkulturer 

o Lavkontekstkulturer 

o Figur 7.6 Halls karakteristik af høj og lav kontekst konjunkturer 

o Figur 7.8 Hofstedes 5 kulturelle dimensioner 

- Modstand mod ledelse 

o Figur 7.10 konflikttrappen 

o Figur 7.11 Rationel konfliktløsning 

- Ydre og indre motivation 

- Behovsteorier 

o Maslows behovspyramide 

o Alderfers ERG teori 

o Herzbergs to-faktor-teori 

- Belønningssystemer og motivation 

o Figur 8.10 Finansielle og ikke-finansielle belønningssystemer 

-  

 

 

 

 

 

 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fagprogram-

mer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 
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