
 

Side 1 af 7 

Undervisningsbeskrivelse  
 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 

Termin Maj-juni 2019 

Institution Horsens HF & VUC 

Uddannelse Hf/hfe 

Fag og niveau Erhvervsøkonomi C 

Lærer(e) Dan Ørbæk Lysgaard 

Hold EøC 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Iværksætteri og virksomhedens omverden 

Titel 2 Strategi og markedsforhold 

Titel 3 Afsætning og markedsføring 

Titel 4 Regnskab og nøgletal 

Titel 5 Ledelse, organisation og motivation 

Titel 6 Projekt: Den bæredygtige virksomhed 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 



 

Side 2 af 7 

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

 

Titel 1 

 

Iværksætteri og virksomhedens omverden 

Indhold Kernestof: 

Sofie Kærn Heding & Marie Louise Telling Jepsen: Luk virksomheden op!, 2. 

udgave, Columbus, 2017, s. 35-40, 43-46 og 55-64 

 

Supplerende stof: 

Lego-satsning til piger udsolgt, Børsen, 3. september 2012 

Afsnit af Løvens hule (sæson 3 afsnit 2 første pitch) 

https://www.dr.dk/tv/se/loevens-hule/loevens-hule-iii/loevens-hule-iii-2-

8#!/00:00 

Skabelon til forretningsplan: www.startupsvar.dk/downloads 

Business Model Canvas fra www.businessmodelgeneration.com 

Brøndby-aktien styrtbløder efter direktør-exit, Politiken, 12. juni 2012 

Per Bjerregaard stopper i Brøndby, Politiken, 21. juli 2012 

De trykker nationalsymboler på tøjet, Børsen, 21. august 2007 

 

Omfang 

 

8 lektioner á 55 minutter 

Særlige fokuspunk-

ter 

Eleverne skal kunne, 

̶  redegøre for en virksomheds forretningsmodel samt nationale og internationa-

le rammevilkår 

̶  undersøge og diskutere problemstillinger i forbindelse med etablering af en 

virksomhed 

̶  indgå i en faglig dialog og kunne diskutere erhvervsøkonomiske problemstil-

linger 

 

Indhold: Innovation, PLC-kurven, interessenter, iværksættertyper, virksom-

hedsformer, forretningsmodel og forretningsplanen 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dr.dk/tv/se/loevens-hule/loevens-hule-iii/loevens-hule-iii-2-8#!/00:00
https://www.dr.dk/tv/se/loevens-hule/loevens-hule-iii/loevens-hule-iii-2-8#!/00:00
http://www.startupsvar.dk/downloads
http://www.businessmodelgeneration.com/


 

Side 3 af 7 

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

Titel 2 

 

Strategi og markedsforhold 

Indhold Kernestof: 

Sofie Kærn Heding & Marie Louise Telling Jepsen: Luk virksomheden op!, 2. 

udgave, Columbus, 2017, s. 70-86, 88-97, 101-103 

 

Supplerende stof: 

WDH-topchef: Vi vinder markedsandele med stærk organisk vækst, Børsen, 9. 

maj 2017 

Case om Hotel Guldsmeden: lvo.forlagetcolumbus.dk/kapitel-3/35-swot-

analyse/ 

Danmark topper igen liste over mest erhvervsvenlige lande, 

https://www.dr.dk/nyheder/penge/danmark-topper-igen-liste-over-mest-

erhvervsvenlige-lande 

Analyse: Mette Maix i Flying Tiger kan skæve nervøst over til sin fætter i EQT-

familien, helt præcist Fætter BR, Børsen, 18. januar 2019 

Starbucks klar til indtog i Indien, Jyllands-Posten, 29. september 2012 

Fuld kontrol skal sikre Microsoft mobildominans, Børsen, 3. september 2013 

Investorer tvivler på Nokia-satsning, Børsen, 4. september 2013 

Store fejlskud fra Carlsberg i innovationssats, Børsen, 7. januar 2013 

Vi måtte få styr på det helt basale. Ellers havde vi brugt 9 milliarder på ingenting, 

Børsen, 31. januar 2018 

3 cases:  

Elgiganten https://www.elgiganten.dk/ 

Hi-Fi klubben https://www.hifiklubben.dk/ 

Aages radio-tv https://www.aagesradio.dk/ 

 

Omfang 

 

16 lektioner á 55 minutter 

Særlige fokus-

punkter 

Faglige mål 

Eleverne skal kunne, 

̶  demonstrere viden og kundskaber om fagets identitet og metoder 

̶  anvende viden og kundskaber om en virksomheds konkurrenceforhold til at 

undersøge og diskutere virksomhedens strategiske muligheder 

 ̶  strukturere og formidle empirisk og teoretisk materiale både mundtligt og 

skriftligt. 

Indhold: Porters Five Forces, SWOT-analysen, Porters tre 

konkurrence-strategier, positioneringskortet, konkurrenceformer, Ansoffs vækst 

matrice, interne og eksterne vækstmuligheder og Boston-gruppens model. 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning/skriftligt arbejde 

 

 

Retur til forside 

 

 

https://www.dr.dk/nyheder/penge/danmark-topper-igen-liste-over-mest-erhvervsvenlige-lande
https://www.dr.dk/nyheder/penge/danmark-topper-igen-liste-over-mest-erhvervsvenlige-lande
https://www.elgiganten.dk/
https://www.hifiklubben.dk/
https://www.aagesradio.dk/


 

Side 4 af 7 

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

Titel 3 

 

Afsætning og markedsføring 

Indhold Kernestof: 

Sofie Kærn Heding & Marie Louise Telling Jepsen: Luk virksomheden op!, 2. 

udgave, Columbus, 2017, s. 108-116 

 

Michael Andersen: Erhvervsøkonomi i videnssamfundet, Columbus, 2014, af-

snit 6.1 Marketingmixet 

 

Supplerende stof:  

”J-Lo hiver Kasi-Jespers smykkebrand ind i rampelyset”, Børsen, 8. december 

2015 

Geografisk segmentering: https://www.conzoom.eu/find-dig-selv 

Gallup Kompas: http://tns-gallup.dk/kompas 

TV-klip fra Kender du typen: https://www.dr.dk/tv/se/kender-du-typen-2014-

saeson-2/kender-du-typen-10/kender-du-typen-med-ander-og-mundskyl 

Case: www.restaurantsubstans.dk og https://www.cafedolly.dk/ 

Ekskursion til Bilka 

 

Omfang 

 

8 lektioner á 55 minutter 

Særlige fokus-

punkter 

Faglige mål: 

Eleverne skal kunne, 

̶  demonstrere viden om fagets identitet og metoder 

̶  anvende viden om en virksomheds konkurrenceforhold til at undersøge og 

diskutere virksomhedens marketing mix 

̶  diskutere erhvervsøkonomiske problemstillinger i fagligt samspil med andre fag 

 

Indhold:  

Brand loyalitet, brand værdi, kundesegmentering, marketingmix, segmente-

ringsmetoder og de fire P'er. 

 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/eksperimentelt arbejde 

 

 

 

Retur til forside 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.conzoom.eu/find-dig-selv
http://tns-gallup.dk/kompas
https://www.dr.dk/tv/se/kender-du-typen-2014-saeson-2/kender-du-typen-10/kender-du-typen-med-ander-og-mundskyl
https://www.dr.dk/tv/se/kender-du-typen-2014-saeson-2/kender-du-typen-10/kender-du-typen-med-ander-og-mundskyl
http://www.restaurantsubstans.dk/
https://www.cafedolly.dk/


 

Side 5 af 7 

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

Titel 4 

 

Regnskab og nøgletal 

Indhold Kernestof: 

Sofie Kærn Heding & Marie Louise Telling Jepsen: Luk virksomheden op!, 2. ud-

gave, Columbus, 2017, s. 143-165, 168-175 

 

Supplerende stof: 

Regnskabstal i uddrag fra H&M for årene 2011-2017 

Overblik: OW Bunker fra succes til konkurs, Børsen, 7. november 2014 

Case: Regnskabstal fra OW Bunker for årene 2011-2013 

Novos væksttog holdes i gang med nye investeringer, Børsen, 2. maj 2013 

Resultatopgørelse og balance for Novo Nordisk 2012, Årsrapport 2012 

Kursliste pr. 29. marts 2019, Børsen 

Virksomhedsbesøg hos Ernst & Young, Holmboes Allé 12, 8700 Horsens 

 

Omfang 

 

16 lektioner á 55 minutter 

Særlige fokus-

punkter 

Eleverne skal kunne, 

̶  demonstrere viden om fagets metoder 

̶  anvende viden om en virksomheds økonomiske situation til at undersøge og dis-

kutere virksomhedens bæredygtighed 

̶  indgå i en faglig dialog og kunne diskutere erhvervsøkonomiske problemstillinger 

̶  strukturere og formidle empirisk og teoretisk materiale både mundtligt og skrift-

ligt 

 

Indhold: 

Resultatopgørelse, balancen, budgettet, åbningsbalancen, årsrapportens enkelte 

elementer, regnskabsanalysens formål og indhold, Du Pont-pyramiden (afkast-

ningsgrad, overskudsgrad og aktivernes omsætningshastighed), egenkapitalens for-

rentning og gearing, aktivernes omsætningshastighed, soliditet og likviditet. 

Aktieanalyse (Forventninger, P/E og K/I). 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/  

virtuelle arbejdsformer. Excel.  

 

 

Retur til forside 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Side 6 af 7 

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

Titel 5 

 

Organisation, ledelse og motivation 

Indhold Kernestof: 

Sofie Kærn Heding & Marie Louise Telling Jepsen: Luk virksomheden op!, 2. 

udgave, Columbus, 2017, s. 183-188, 200-204, 211-220, 223-224, 230-233 og 

244-248. 

Sebastian Hauge Lerche: i-bog Virksomhedens verden, Systime, 2018, P210: 

Myndigheds- og ansvarsstruktur 

 

Supplerende stof:  

Case om Rowe Furniture, www.lukvirksomhedenop.dk 

Tv-klip om Taylor og Ford: http://lvo.forlagetcolumbus.dk/kapitel-7/71-

ledelsesteoriens-udvikling/ 

"Ja, dansk ledelse er forældet", Børsen, 2. februar 2017 

Moderne ledelse giver danskerne stress, Jyllands-Posten, 26. februar 2018 

Test af Adizes lederroller, AU – Ledelse i praksis, Center for arbejdsliv og læring, 

2011 

 

Omfang 

 

10 lektioner á 55 minutter 

Særlige fokus-

punkter 

Faglige mål:  

Eleverne skal kunne, 

̶  demonstrere viden og kundskaber om fagets identitet og metoder 

̶  anvende viden og kundskaber om en virksomheds organisatoriske og ledelses-

mæssige forhold til at undersøge og diskutere virksomhedens interne forhold 

̶  indgå i en faglig dialog og kunne diskutere erhvervsøkonomiske problemstillin-

ger 

 

Indhold: 

Mekanistiske og organiske organisationsstrukturer, omgivelsernes påvirkning af 

organisationsstruktur og Greiners model. Adize, ledelsesformer og motivations-

teorier 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning 

 

 

 

 

Retur til forside 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lukvirksomhedenop.dk/
http://lvo.forlagetcolumbus.dk/kapitel-7/71-ledelsesteoriens-udvikling/
http://lvo.forlagetcolumbus.dk/kapitel-7/71-ledelsesteoriens-udvikling/


 

Side 7 af 7 

 

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

Titel 6 

 

Projekt: Den bæredygtige virksomhed 

Indhold Eleverne har individuelt eller i grupper valgt en større dansk virksomhed, som de 

har analyseret med henblik på at vurdere den økonomiske og/eller strategiske 

bæredygtighed. 

 

Produktkravet har været en synopsis og et oplæg. 

 

 

 

 

Omfang 

 

12 lektioner á 55 minutter 

Særlige fokus-

punkter 

Faglige mål 

Eleverne skal kunne, 

̶  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 muligheder 

̶  anvende viden og kundskaber om en virksomheds økonomiske situation til at 

undersøge og diskutere virksomhedens bæredygtighed 

̶ anvende viden og kundskaber om en virksomheds organisatoriske og ledelses-

mæssige forhold til at undersøge og diskutere virksomhedens interne forhold 

̶  indgå i en faglig dialog og kunne diskutere erhvervsøkonomiske problemstillin-

ger 

̶ strukturere og formidle empirisk og teoretisk materiale både mundtligt og skrift-

ligt 

 

 

 

 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/virtuelle 

arbejdsformer 

 

 

Retur til forside 

 

 

 


