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Undervisningsbeskrivelse  
 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 

Termin Sommer 2019 

Institution VUC Vest 

Uddannelse HF og HFe 

Fag og niveau Erhvervsøkonomi c 

Lærer(e) Steffan Bøgelund Søbye 

Hold 19ER0C10F19 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Innovation og iværksætteri 

Titel 2 Strategi 

Titel 3 Marketing 

Titel 4 Regnskab 

Titel 5 Ledelse, motivation og organisation. 

Titel 6 Afrunding 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

 

Titel 1 

 

Innovation og iværksætteri 

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

rende stof 

 

 

Virksomheden og dens omverden  

 

forretningsmodeller og rammevilkår  

 

 

Valgfrit kernestof 

Startup virksomheden  

Den bæredygtige virksomhed  

Den socialøkonomiske virksomhed 

 

Luk virksomheden op, kapitel 1 og 2 

 

Supplerende materiale 
https://www.bilka.dk/bilka-aktuelt/du-ka-faa-mere/bilka-

innovation/c/innovation 

https://www.bilka.dk/bilka-aktuelt/om-bilka/indkoebsapp/c/app 

https://www.bilkatogo.dk/ 

https://www.bilka.dk/kundeservice/om-bilka. 

https://finans.dk/finans/toplister/ECE7107563/Brancheanalyse-

Dagligvarebranchen/?ctxref=ext 

http://detailfolk.dk/detailnyheder/prognose_fremtidens_vindere_og_tabere_i_da

gligvarebranchen.html 

http://finans.dk/finans/karriere/ECE8579963/saadan-fik-danmarks-stoerste-

ivaerksaettere-deres-livs-ide/?ctxref=ext  

Bagermesterens opfindelse hitter fluks. Artikel fra Børsen d. 30 januar 2015.  

Ikea klar med største kunde-forandring i kædens historie. 

FDIH d. 26 januar 2017: Oversigt over hvad danskerne købte igennem e-handel i år 2016.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omfang 

 

Januar 2019 

https://www.bilka.dk/bilka-aktuelt/du-ka-faa-mere/bilka-innovation/c/innovation
https://www.bilka.dk/bilka-aktuelt/du-ka-faa-mere/bilka-innovation/c/innovation
https://www.bilka.dk/bilka-aktuelt/om-bilka/indkoebsapp/c/app
https://www.bilkatogo.dk/
https://www.bilka.dk/kundeservice/om-bilka
https://finans.dk/finans/toplister/ECE7107563/Brancheanalyse-Dagligvarebranchen/?ctxref=ext
https://finans.dk/finans/toplister/ECE7107563/Brancheanalyse-Dagligvarebranchen/?ctxref=ext
http://detailfolk.dk/detailnyheder/prognose_fremtidens_vindere_og_tabere_i_dagligvarebranchen.html
http://detailfolk.dk/detailnyheder/prognose_fremtidens_vindere_og_tabere_i_dagligvarebranchen.html
http://finans.dk/finans/karriere/ECE8579963/saadan-fik-danmarks-stoerste-ivaerksaettere-deres-livs-ide/?ctxref=ext
http://finans.dk/finans/karriere/ECE8579963/saadan-fik-danmarks-stoerste-ivaerksaettere-deres-livs-ide/?ctxref=ext
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Særlige fokus-

punkter 

-demonstrere viden og kundskaber 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 

virksomhed  

̶ indgå i en faglig dialog og kunne diskutere erhvervsøkonomiske problemstil-

linger  

̶ 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 
- Innovationsformer 

- Innovationstyper 

- PLC kurve 

- Druckers syv kilder til innovation 

- Iværksættertyper 

- Idegrundlag - vision - mission og SMART objectives 

- B2B 

- B2C 

- Hvad en forretningsmodel er 

- Bussiness Model Canvas 

- Deleøkonomi 

- Figur 2.12 - de tre dimensioner i deleøkonomi 

- Oplevelsesøkonomi 

- Figur 2.14 - Pine og Gilmores oplevelsesøkonomiske typer 

- Interessenter 

- Finansieringsformer 

- Virksomhedsformer 

-  
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Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 

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

Titel 2 

 

Strategi 

Indhold Strategi  

 konkurrenceforhold, positionering, valg af konkurrence- og vækststrategi  

 

Supplerende materiale 
https://lvo.forlagetcolumbus.dk/kapitel-3/35-swot-analyse/ 

https://finans.dk/erhverv/ECE10907459/efter-tre-oelkrak-prispres-kan-udloese-

konkursboelge-blandt-bryggerier/?ctxref=forside 

https://youtu.be/nVzKGgm4GRE  

https://youtu.be/SvhD-IDqqSo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omfang 

 

Februar 2019 

Særlige fokus-

punkter Faglige mål 
 
  
-demonstrere viden og kundskaber om fagets identitet og metoder  

̶ redegøre for en virksomheds forretningsmodel samt nationale og internationale 

rammevilkår  

̶ anvende viden og kundskaber om en virksomheds konkurrenceforhold til at 

undersøge og diskutere virksomhedens marketing mix og strategiske mulighe-

der   

̶ anvende viden og kundskaber om en virksomheds organisatoriske og ledel-

sesmæssige forhold til at undersøge og diskutere virksomhedens interne forhold  

̶ indgå i en faglig dialog og kunne diskutere erhvervsøkonomiske problemstil-

linger  

̶ 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 

https://lvo.forlagetcolumbus.dk/kapitel-3/35-swot-analyse/
https://finans.dk/erhverv/ECE10907459/efter-tre-oelkrak-prispres-kan-udloese-konkursboelge-blandt-bryggerier/?ctxref=forside
https://finans.dk/erhverv/ECE10907459/efter-tre-oelkrak-prispres-kan-udloese-konkursboelge-blandt-bryggerier/?ctxref=forside
https://youtu.be/nVzKGgm4GRE
https://youtu.be/SvhD-IDqqSo


 

Side 6 af 15 

- Hvad en strategi er 

- Industri - branche - marked 

- STEEPLE analyse 

- SWOT 

- Porters five forces 

- Porters 5/6 forces 

- Porters generiske konkurrencestrategier 

- Ansoffs vækstmatrice figur. 3.16,  

- strategiske alliancer<> joint venture,  

- fusion <> takeover  

- red ocean og et blue ocean 

- Positionering 

- Positioneringskortet 

- CSR 

- Ansvarspyramiden 

- CSRs 3 grundlæggende principper, figur 3.24 og 3.25 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 

fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 
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Retur til forside 

 

Titel 3 

 

Marketing 

Indhold 

Kernestof 
Luk virksomheden op, 2 udgave, kapitel 4.  

Marketing  

̶ branding, kundesegmentering og marketing mix  

 

Supplerende materiale 
Børsen, d. 27. januar 2015, ”Byge af nye produkter fra Arla skal knække kurven” 

https://www.arla.dk/om-arla/nyheder/2019/pressrelease/vi-snacker-som-aldrig-foer-

nu-kan-du-finde-et-nyt-og-velsmagende-mellemmaaltid-i-koeledisken-2829576/ 

https://www.arla.dk/om-arla/nyheder/2019/pressrelease/arla-lancerer-ny-oekologisk-

yoghurt-med-kun-to-ingredienser-2837127/ 

https://forbrug.net/danskerne-gambler-online-aldrig-foer/ 

https://www.berlingske.dk/karriere/derfor-elsker-vi-lego 

https://www.danskerhverv.dk/contentassets/c9177ce791854aac95f4307bb8206539/e-

handlen-anno-2017---forbrugertrends-og-tendenser 

https://www.jv.dk/esbjerg/Too-Good-To-Go-men-ikke-for-enhver-

pris/artikel/2439424 

http://www.mynewsdesk.com/dk/jysk/pressreleases/jysk-tiltraekker-mange-nye-

kunder-2170047 

https://politiken.dk/oekonomi/virksomheder/art5562163/Michael-har-brugt-1-

million-p%C3%A5-BampO-fremover-f%C3%A5r-de-ikke-en-krone 

https://www.berlingske.dk/virksomheder/carlsberg-direktoer-specialoel-vokser-og-

det-vil-fortsaette 

http://xn--grntelvalg-1cb.dk/el-produkterne.html 

https://jyllands-posten.dk/debat/ECE3387283/Kronik-Vi-l%C3%B8ber-t%C3%B8r-

for-rent-drikkevand/ 

https://www.youtube.com/watch?v=NqBcOa-TihA 

https://www.glyngoere.dk/produkter/nemfisk/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.arla.dk/om-arla/nyheder/2019/pressrelease/vi-snacker-som-aldrig-foer-nu-kan-du-finde-et-nyt-og-velsmagende-mellemmaaltid-i-koeledisken-2829576/
https://www.arla.dk/om-arla/nyheder/2019/pressrelease/vi-snacker-som-aldrig-foer-nu-kan-du-finde-et-nyt-og-velsmagende-mellemmaaltid-i-koeledisken-2829576/
https://www.arla.dk/om-arla/nyheder/2019/pressrelease/arla-lancerer-ny-oekologisk-yoghurt-med-kun-to-ingredienser-2837127/
https://www.arla.dk/om-arla/nyheder/2019/pressrelease/arla-lancerer-ny-oekologisk-yoghurt-med-kun-to-ingredienser-2837127/
https://forbrug.net/danskerne-gambler-online-aldrig-foer/
https://www.berlingske.dk/karriere/derfor-elsker-vi-lego
https://www.danskerhverv.dk/contentassets/c9177ce791854aac95f4307bb8206539/e-handlen-anno-2017---forbrugertrends-og-tendenser
https://www.danskerhverv.dk/contentassets/c9177ce791854aac95f4307bb8206539/e-handlen-anno-2017---forbrugertrends-og-tendenser
https://www.jv.dk/esbjerg/Too-Good-To-Go-men-ikke-for-enhver-pris/artikel/2439424
https://www.jv.dk/esbjerg/Too-Good-To-Go-men-ikke-for-enhver-pris/artikel/2439424
http://www.mynewsdesk.com/dk/jysk/pressreleases/jysk-tiltraekker-mange-nye-kunder-2170047
http://www.mynewsdesk.com/dk/jysk/pressreleases/jysk-tiltraekker-mange-nye-kunder-2170047
https://politiken.dk/oekonomi/virksomheder/art5562163/Michael-har-brugt-1-million-p%C3%A5-BampO-fremover-f%C3%A5r-de-ikke-en-krone
https://politiken.dk/oekonomi/virksomheder/art5562163/Michael-har-brugt-1-million-p%C3%A5-BampO-fremover-f%C3%A5r-de-ikke-en-krone
https://www.berlingske.dk/virksomheder/carlsberg-direktoer-specialoel-vokser-og-det-vil-fortsaette
https://www.berlingske.dk/virksomheder/carlsberg-direktoer-specialoel-vokser-og-det-vil-fortsaette
http://grøntelvalg.dk/el-produkterne.html
https://jyllands-posten.dk/debat/ECE3387283/Kronik-Vi-l%C3%B8ber-t%C3%B8r-for-rent-drikkevand/
https://jyllands-posten.dk/debat/ECE3387283/Kronik-Vi-l%C3%B8ber-t%C3%B8r-for-rent-drikkevand/
https://www.youtube.com/watch?v=NqBcOa-TihA
https://www.glyngoere.dk/produkter/nemfisk/
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Omfang 

 

Marts 

Særlige fo-

kuspunkter Faglige mål 
 
 demonstrere viden og kundskaber om fagets identitet og metoder  

redegøre for en virksomheds forretningsmodel samt nationale og internationale 

rammevilkår  

 anvende viden og kundskaber om en virksomheds konkurrenceforhold til at under-

søge og diskutere virksomhedens marketing mix og strategiske muligheder  

anvende viden og kundskaber om en virksomheds økonomiske situation til at un-

dersøge og diskutere virksomhedens bæredygtighed  

anvende viden og kundskaber om en virksomheds organisatoriske og ledelsesmæs-

sige forhold til at undersøge og diskutere virksomhedens interne forhold  

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

somhed  

indgå i en faglig dialog og kunne diskutere erhvervsøkonomiske problemstillinger  

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

 

Faglige begreber, modeller og teorier 
- Marketing 

- Købsbeslutning 

- Brand 

- Brandværdi 

- Brandnavne 

- Segmenteringskriterier 

- Minervamodellen 

- Marketingmixet 

o herunder De 4 p’er 

o (og de 7 P’er) 

 

Uddybning af de 4 P’er 

Product 

- Produktklassifikation 
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o Produktmix 

o Produklinje 

- Service 

- Emballage 

o Funktionelle element 

o Salgsmæssige element 

o Miljømæssige element 

- Produktstrategi 

o Mærkevare (brandidentitet) 

o Private label 

- PLC kurvens betydning for produktportefølje 

 

Price 

- Figur 4.9 - proces for udvælgelse af prisstrategi 

- Nagle og Holden om kunders prisfølsomhed 

- Omkostningsbaserede prisstrategier 

o Markup pricing 

- Konkurrencebaserede prisstrategier 

o Price leadership 

o Going rate pricing 

o Priskrig 

- Markedsbaserede prisstrategier 

o Penetration pricing 

o Skimming pricing 

- Figur 4.9 - proces for udvælgelse af prisstrategi 
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Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fagpro-

grammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel 4 

 

Regnskab 

Indhold Luk virksomheden op, kapitel 5. 

 

Økonomi  

̶ årsrapporten, regnskabsanalyse  

 

 

Supplerende materiale 
Danfoss regnskab, hentet fra www.proff.dk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omfang 

 

Marts/april 2019 

Særlige fokus-

punkter Faglige mål 
 
  

http://www.proff.dk/
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̶ demonstrere viden og kundskaber om fagets identitet og metoder  

̶ anvende viden og kundskaber om en virksomheds økonomiske situation til at 
undersøge og diskutere virksomhedens bæredygtighed  

̶ undersøge og diskutere problemstillinger i forbindelse med etablering af en 
virksomhed  

̶ indgå i en faglig dialog og kunne diskutere erhvervsøkonomiske problemstil-
linger  

̶ 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 
Grundlæggende regnskabsbegreber 

Indekstal 

Nøgletal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 

fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel 5 

 

Ledelser, motivation og organisation 

Indhold 

Kernestof 
Organisation og ledelse  
̶ organisationsstrukturer og ledelse  
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Supplerende materiale 
Organisationsdiagrammer for Lars Aarup A/S og Mærsk 

https://www.dr.dk/nyheder/penge/grafik-maersk-foer-og-efter-opsplitning 

 

Berlingske d. 14. oktober 2018 Berlingske I løvindens hule bliver alle spist 

https://www.berlingske.dk/karriere/topchefer-flere-kvindelige-ledere-er-godt-for-

omdoemmet 

https://borsen.dk/nyheder/virksomheder/artikel/1/329035/ilse_jacobsen_saelger_ud_af_li

vsvaerk_til_broendby-rigmand.html 

https://www.berlingske.dk/karriere/gummistoevle-dronningen-fra-hornbaek 

https://www.helsingordagblad.dk/2018/12/28/ny-formand-og-udvidelse-af-bestyrelse-hos-

ilse-jacobsen/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omfang 

 

April/maj 2019 

Særlige 

fokus-

punkter 

Faglige mål 
 
  
demonstrere viden og kundskaber om fagets identitet og metoder  

̶ anvende viden og kundskaber om en virksomheds organisatoriske og ledelsesmæssige forhold til at undersøge og 

diskutere virksomhedens interne forhold  

̶ indgå i en faglig dialog og kunne diskutere erhvervsøkonomiske problemstillinger  

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

 

Faglige begreber, modeller og teorier 
 

- De tre ledelsesformer, autoritær, demokratisk og laissez-faire 

- Figur 7.5 - Blake og Moutons Leadership Grid – adfærdsteori 

- Hershey and Blanchard - figur 7.6 - situationsbaseret ledelse 

- Adizes 4 ledertyper 

- Køn og ledelse 

https://www.dr.dk/nyheder/penge/grafik-maersk-foer-og-efter-opsplitning
https://www.berlingske.dk/karriere/topchefer-flere-kvindelige-ledere-er-godt-for-omdoemmet
https://www.berlingske.dk/karriere/topchefer-flere-kvindelige-ledere-er-godt-for-omdoemmet
https://borsen.dk/nyheder/virksomheder/artikel/1/329035/ilse_jacobsen_saelger_ud_af_livsvaerk_til_broendby-rigmand.html
https://borsen.dk/nyheder/virksomheder/artikel/1/329035/ilse_jacobsen_saelger_ud_af_livsvaerk_til_broendby-rigmand.html
https://www.berlingske.dk/karriere/gummistoevle-dronningen-fra-hornbaek
https://www.helsingordagblad.dk/2018/12/28/ny-formand-og-udvidelse-af-bestyrelse-hos-ilse-jacobsen/
https://www.helsingordagblad.dk/2018/12/28/ny-formand-og-udvidelse-af-bestyrelse-hos-ilse-jacobsen/
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- Hofstedes fem kulturelle dimensioner, figur 7.11 og 7.12,  

- de fem magtbaser  

- konflikttrappen figur 7.13  

- rationel konfliktløsningsmodel figur 7.14 

- Ydre og indre motivation 

- Maslows behovsteori 

- Herzbergs to-faktor-teori 

- Finansielle <> ikke finansielle belønningssystemer 

- Mintzberg: organisationens dele 

- Mekanisk>< organisk struktur 

- Funktionel struktur 

- Divisionsstruktur 

- Geografisk struktur 

- Matrix struktur 

- Projektbaseret struktur 

- Netværksstruktur 

- Figur 6.18 - valg af organisationsstruktur 

- The Grenier Curve 
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Væsent-

ligste 

arbejds-

former 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fagprogram-

mer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel 6 

 

Afrunding 

Indhold Kernestof 

Alt kernestof fra foregående forløb 

 

 

 

 

Supplerende materialer 

 

Brancheanalyser: 

https://finans.dk/analyse/ECE10138666/brancheanalyse-bilbranchen-

2017/?ctxref=ext 

http://kortlink.dk/xrn4 

http://kortlink.dk/xrn5 

http://kortlink.dk/xrnf 
https://finans.dk/analyse/ECE9887361/brancheanalyse-dagligvarehandel-

2017/?ctxref=ext 

Bilag 1: www.tv2.dk d. 16 november 2016:  Danmarks bedste arbejdsplads kåret – her 

er der ingen faste mødetider.  

Bilag 2: www.proff.dk: Nøgletal om Daxiomatic. Hentet d. 7 november 2017. 

Bilag 1: Finans.dk d. 10 oktober 2017: Ikea klar med største kunde-forandring i kædens 

historie. 

Bilag 2: FDIH d. 26 januar 2017: Oversigt over hvad danskerne købte igennem e-handel i 

år 2016.  

 

Bilag 1: www.BT.dk d. 26 juni 2017 - Anmelder slagter det nye Jensens Bøfhus: 'Det 
skulle have været i skraldespanden for længe siden. 

Bilag 2: www.Politiken.dk d. 10 juni 2017 - Jensens Bøfhus i krise: »Vi skal følge med 

tiden« - men er det ved at være for sent? (Uddrag)  

https://finans.dk/analyse/ECE10138666/brancheanalyse-bilbranchen-2017/?ctxref=ext
https://finans.dk/analyse/ECE10138666/brancheanalyse-bilbranchen-2017/?ctxref=ext
http://kortlink.dk/xrn4
http://kortlink.dk/xrn5
http://kortlink.dk/xrnf
https://finans.dk/analyse/ECE9887361/brancheanalyse-dagligvarehandel-2017/?ctxref=ext
https://finans.dk/analyse/ECE9887361/brancheanalyse-dagligvarehandel-2017/?ctxref=ext
http://www.tv2.dk/
http://www.proff.dk/
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Omfang 

 

Maj 2019 

Særlige fokus-

punkter 

Forberede sig til eksamen og øve faglige begreber og modeller 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 

fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


