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Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 

 

Titel 1 Introduktion til Erhvervsøkonomi og Virksomheden: etablering og omgivelser. 

Titel 2 Virksomhedens Strategiske muligheder 

Titel 3 Virksomhedens afsætning og markedsføring 

Titel 4 Virksomhedens Økonomi 

Titel 5 Virksomhedens ledelse og organisation 
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Titel 1 

 

Introduktion til Erhvervsøkonomi og Virksomheden: etablering og omgivelser. 

Indhold Kernestof: 

Erhvervsøkonomi i videnssamfundet. (M Andersen 2007) 

Del 1: Virksomheden og dens omverden 

 Hvad er erhvervsøkonomi?  side 12 -14 

 Virksomhedens interessenter. side 15 – 17 

 Virksomhedens omverden side 18 – 30 

Forretningsplan til Modelvirksomhed - Start Vækst 

Luk Virksomheden op (ebog – Heding og Jepsen 2012) 

Innovation - problemer søger løsning! 

 Hvad er innovation? side 12 

 Fra invention til innovation side 13 

 Hvad driver innovation? sider 13 - 17 

 Kilder til innovation sider 18 - 23 

 Innovation - former og PLC-kurven sider 24 - 26 

Iværksætteri - fra ide til virksomhed 

 Virksomhedens ide, mission og vision sider 29 - 30 

 Hvem har interesse i virksomheden? sider 31 - 32 

 Introduktion til forretningsplan side 33 

 Hvad kendetegner en iværksætter? sider 34 - 36 

 Iværksættertyper side 37 

 Virksomhedsformer sider 37 - 41 

Omfang 20% af undervisning  

Særlige fo-

kuspunkter 

Virksomheden og dens omverden  
”Målet er, at eleverne skal kunne redegøre for virksomhedens samspil med omverdenen”.  
Det betyder, at eleverne skal kunne karakterisere en virksomhed og kunne forklare dens sam-

spil med interessenterne i nærmiljøet. Endvidere betyder det, at eleverne skal kunne give en 

generel karakteristik af en virksomheds bæredygtighed. Endelig betyder det, at eleverne skal 

kunne forklare, hvordan de særlige forhold i fjernmiljøet har betydning for virksomheden. 

 Globalisering 

 Outsourcing 

Etablering af virksomhed  

”Målet er, at eleverne skal kunne redegøre for problemstillinger i forbindelse med etablering af en virksomhed”.  
Eleverne skal kunne karakterisere og forklare problemstillinger i forbindelse med etablering af 

en virksomhed. Det forudsætter teoretisk viden om iværksætterkultur og de egenskaber hos 

iværksætteren, som er grundstammen ved start af egen virksomhed. Endvidere forudsætter 

det teoretisk viden om udvikling af en forretningsidé og et forretningsgrundlag. Problemstil-

linger omkring opstilling af en forretningsplan kan danne rammerne for elevernes arbejde. 

 Iværksætteri 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Net undervisning og diverse skriftlige opgaver 

Virksomhedsanalyse af selvvalgt virksomhed  

 

https://fronter.com/vuc-vest/links/link.phtml?idesc=1&iid=802054
https://fronter.com/vuc-vest/links/link.phtml?idesc=1&iid=803333
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Titel 2 

 

Virksomhedens Strategiske muligheder 

Indhold Kernestof: 

Luk Virksomheden op (ebog) 

Strategi - hvordan bliver din virksomhed en vinder? 

 Industri, branche og marked? side 45 
 Hvad er strategi? side 47 
 Hvordan bliver strategien en succes side 48 
 SWOT-analyse side 49 
 PEST-analyse side 51 
 Dynamikken i industrien side 51 
 Konkurrenceformer side 55 
 Porters Five Forces side 56 
 En udvidelse af Porters Five Forces side 59 
 Boston Consulting Group's Matric (BCG) side 59 
 Porters tre konkurrencestrategier side 61 
 Markedstrategi som indgangsbarriere side 62 
 Virksomhedens vækstmuligheder side 63 
 Blue Ocean Strategy side 69 

Omfang 

 

20% af undervisning 

 

Særlige fokus-

punkter 

Strategi, branche- og markedsforhold  
 
”Målet er, at eleverne skal kunne anvende viden om virksomhedens branche- og markedsforhold til at disku-
tere og vurdere virksomhedens strategiske muligheder”.  
 
Eleverne skal kunne sætte forskellige argumenter over for hinanden, samt kunne vurdere 

problemstillinger omkring virksomhedens strategiske muligheder. Det kræver viden om, 

branche og brancheudviklinger. Endvidere kræver det teoretisk viden om virksomhedens 

strategimuligheder i forhold til de konkurrencemæssige kræfter. Elevernes diskussioner og 

vurderinger kan tage udgangspunkt i konkrete problemstillinger omkring udviklinger i bran-

cher og virksomhedens strategimuligheder. 

 

 Konkurrenceformer 

 Porters markedsanalysemodel 

 Ansoff  

 Bostongruppen 

 SWOT-model 
 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Net undervisning og diverse skriftlige opgaver 

Virksomhedsanalyse af selvvalgt virksomhed  
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Titel 3 

 

Virksomheds afsætning og markedsføring 

Indhold Kernestof: 

Virksomhedsøkonomi B (K Bang et. a 2011) 

6.1 Indtægter og indbetalinger (side 121 – 122) 

6.2 Efterspørgsel (side 123 – 126) 

6.3 Afsætning (side 127 – 134) 

 

Luk Virksomheden Op (ebog) 

 

Marketing - sælg, sælg, sælg 

 Hvorfor bruge tid på markedsføring? side 73 

 Hvad påvirker kundernes købsbeslutning? side 76 

 Hvem skal virksomheden sælge til - B2B eller B2C? side 79 

 De 4 P'er side 83 

 Produkt side 83 

 Price side 89 

 Promotion side 94 

 Place (distribution) side 101 

 Markedsundersøgelser side 104 
  

Omfang 

 

20% af undervisning 

Særlige fokus-

punkter 

Virksomhedens afsætning  
 
”Målet er, at eleverne skal kunne anvende viden om en virksomheds afsætningsmæssige forhold til at diskute-
re og vurdere virksomhedens parameterfastsættelse”.  
 
Eleverne skal kunne sætte forskellige argumenter over for hinanden, samt kunne vurdere 

problemstillinger omkring virksomhedens parameterfastsættelse. Det forudsætter teoretisk 

viden om virksomhedens afsætningsparametre, konkurrencesituation og målgruppevalg. 

Endvidere forudsætter det, at eleverne opnår teoretisk viden om virksomhedens muligheder 

for vækst og udvikling. Problemstillinger omkring konkrete virksomheders valg af parametre 

kan indgå i rammerne for elevernes diskussioner og vurderinger. 

 Segmentering, ink RISC, positionering, konsumentmarkedet/ producentmarkedet 

 Marketing Mix: 4 P-er 

 Produktlivscyklus 

 Markedsanalyser 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Net undervisning og diverse skriftlige opgaver  

Virksomhedsanalyse af selvvalgt virksomhed  
 

 

 

 

https://fronter.com/vuc-vest/links/link.phtml?idesc=1&iid=812790
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Titel 4 

 

Virksomhedens Økonomi 

Indhold Kernestof: 

 

Luk Virksomheden Op (ebog) 

 Regnskab - så skal der tjenes penge! 

 Iværksætteri - det første regnskab side 113 

 Hvem bruger årsregnskabet? side 120 

 Formelle krav til regnskabet? side 121 

 Resultatopgørelsen og balancen side 125 

 Regnskabsanalyse side 139 

 Nøgletal side 139 

  

Virksomheders regnskaber - fra budget til årsregnskab af Jan Steensen  

 

Omfang 

 

20% af undervisning 

Særlige fokus-

punkter 

Virksomhedens økonomiske forhold  
 
”Målet er, at eleverne skal kunne anvende viden om virksomhedens økonomiske forhold til at diskutere og 
vurdere virksomhedens målopfyldelse”.  
 
Eleverne skal kunne sætte forskellige argumenter over for hinanden, samt kunne vurdere 

problemstillinger omkring virksomhedens målopfyldelse. Det forudsætter en teoretisk viden 

om virksomhedens mål herunder økonomiske mål og økonomisk styring.. Endvidere forud-

sætter det teoretisk viden om virksomhedens budgettering, regnskab, regnskabsanalyse. Pro-

blem-stillinger omkring konflikter mellem økonomiske mål og andre mål, samt afvigelser 

mellem de økonomiske og de realiserede mål kan indgå i rammerne for elevernes diskussio-

ner og vurderinger. 

 

 Omkostningsbegreber 

 Årsrapportens indhold 

 Resultatsopgørelse 

 EBITDA 

 Afkastningsgrad 

 Dækningsgrad 

 Likviditet 

 Nøgletallenes beregningsmetoder 

  

Væsentligste 

arbejdsformer 

Net undervisning og diverse skriftlige opgaver 
Virksomhedsanalyse af selvvalgt virksomhed  
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Titel 5 Virksomhedens ledelse og organisation 

Indhold Kernestof: 

Luk Virksomheden Op (ebog) 

Organisation – led og fordel arbejdet 

 Hvad er en organisation? side 161 

 Mekanistiske og organiske organisationsstruktur side 163 

 Eksemplar på mekanistiske og organiske organisationsstrukturer side 164 

 Valg af organisationsstruktur side 175 

 Greiners model - organisationens krise og udviklingsstadier side 179 

Ledelse – pisk eller gulerod? 

 Ledelsesteoriens udvikling side 186 

 Ledelsesformer side 192 

 Ledelsesteorier side 193 

 Trækteori side 194 

 Adfærdsteori side 195 

 Situationsbaseret ledelse side 195 

 Teamledelse side 198 

 Værdibaseret ledelse side 201 

 Lean Management side 203 

 Køn og ledelse side 204 

 Interkulturel ledelse side 205 

 Lederens fem magtbaser side 208 

 Modstand mod ledelse side 210 

Motivation – tænk hvis dine medarbejdere vandt i lotto! 

 Hvad er motivation? side 215 

 Motivationsteoriens udvikling - fra Taylor til McGregor side 215 

 Ydre og indre motivation side 216 

 Behovsteorierne side 221 

 Belønningssystemer og motivation side 225 

 Stress på arbejdspladsen side 229 

Omfang 20% 

Særlige fokus-

punkter 

Virksomhedens organisation og ledelse  

 

”Målet er at eleverne skal kunne anvende viden om en virksomheds organisatoriske forhold 

til at diskutere og vurdere virksomhedens udviklingsmuligheder”. 

 

Eleverne skal kunne sætte forskellige argumenter over for hinanden, samt kunne vurdere 

problemstillinger omkring virksomhedens strukturer og ledelsesprocesser. Det forudsætter 

teoretisk viden om mekanistiske og organiske organisationsstrukturer samt ledelsesfunktio-

nen og udfyldelse af lederrollen. Endvidere forudsætter det, at eleverne opnår teoretisk viden 

om virksomhedens ledelse og organisation i samspil med omverdenen. Problemstillinger 

omkring forholdet mellem organiske contra mekanistiske organisations strukturer og pro-

blemstillinger omkring personlig ledelse, trivsel, motivation og kulturen i en virksomhed kan 

være rammerne for elevernes diskussioner og vurderinger. 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Net undervisning og diverse skriftlige opgaver 

Virksomhedsanalyse af selvvalgt virksomhed  
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