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Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 

  

Titel 

1 

Virksomhedens forretningsmodel og iværksætteri 

Titel 

2 

Virksomhedens organisation og ledelse 

Titel 

3 

Virksomhedens økonomiske og regnskabsmæssige 

forhold 

Titel 

4 

Virksomhedens strategi 

Titel 

5 

Virksomhedens marketing 

Titel 

6 

Brug af Excel i økonomi 



Titel 

7 

Forløb om motivation kapitel 8 

Titel 

8 

Virksomhedens budgettering 

Titel 

9 

Virksomhedens forretningsplan i forbindelse med et 

projekt i foråret om start af egen virksomhed. 

 

 

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

  

Titel 1 

  

Virksomhedens forretningsmodel (kap. 2) 

Indhold Kernestof 

Virksomhed idé, forretningsmodel, kunde og 

kundebehov, værditilbud, ressourcer og 

aktiviteter. BTB eller BTX? Etablering af ny 

virksomhed. virksomhedsformer 

Anvendt litteratur 

Luk virksomheden op! Af Sofie Heding og 

Marie Louise Jepsen, niveau C. 2. udgave, 4. 

oplag, 2019. Forlaget Columbus side 33-61 

  

Øvrig materiale 

Alexander Osterwalder: Business Model 

Generation fra 2010. 

  

Omfang 

  

4 lektioner á 45 min. 



Særlige 

fokuspunk-

ter 

Der har gennem forløbet været et særligt fokus på 

en anvendelsesorienteret forståelse af stoffet. 

Desuden har formålet for eleverne været at: 

  

·           Hvad er en virksomhed? 

                Hvad er en forretningsmodel? 

                Hvem er mine kunder og          

                kundebehov 

                Hvilket værditilbud tilbyder jeg til   

                markedet? 

 

 

Væsentligste 

arbejdsfor-

mer 

I forløbet er der vekslet mellem læreroplæg, 

gruppearbejde og individuelt arbejde. 

  

  

  

  

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

  

  

Titel 2 

  

Virksomhedsorganisation og ledelse (kap. 6 

og 7) 

Indhold  Kernestof 

Organisationsforhold, Myndighed og ansvar, 

virksomhedskultur. Mintzberg, mekaniske og 

organiske organisationsstrukturer. Greiners 

model. Ledelsesformer, lederens magt, 

motivation og trivsel, ledelsesstil og lederroller.  

 



Anvendt litteratur 

Luk virksomheden op! Af Sofie Heding og 

Marie Louise Jepsen, niveau C . 2. udgave, 

4. oplag, 2019. Forlaget Columbus side 

181-233 

 

Øvrig materiale 

Opgaver og cases om ledelse og organisation 

  

Omfang 

  

4 lektioner á 45 minutter 

Særlige 

fokuspunkter 

Der har været fokus på at lære eleverne centrale 

begreber indenfor organisation og ledelse. 

Desuden har formålet været at introducerer 

eleverne til organisation og ledelse, samt at give 

dem et “fællesprog” og forståelse for 

anvendelsen af begreberne. 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Der er i forløbet vekslet mellem læreroplæg, 

individuelt arbejde og gruppearbejde. 

  

 

Titel 3 

  

Virksomhedens økonomiske og 

regnskabsmæssige forhold (kap. 5) 

Indhold  Kernestof 

 

Regnskabsanalyse, resultatopgørelsen og 

balancens hovedposter. Analyse af nøgletal. 

 Anvendt litteratur 



Luk virksomheden op! Af Sofie Heding og 

Marie Louise Jepsen, niveau C . 2. udgave, 

4. oplag, 2019. Forlaget Columbus side 

141-177 

 

Øvrig materiale 

Årsregnskaber, f.eks. fra Christian Hansen. 

  

Omfang 

  

6 lektioner á 45 minutter. 

Særlige 

fokuspunkter 

Der har været fokus på at lære eleverne en 

grundlæggende regnskabsforståelse. Eleverne 

har fået en introduktion til Excel herunder 

budgettering 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Der er i forløbet vekslet mellem læreroplæg, 

individuelt arbejde og gruppearbejde samt 

gruppefremlæggelser. 

 

 

Titel 4 

  

Virksomhedens strategi  (Kap. 3) 

 

Indhold Kernestof 

Omverdens-modellen, konkurrencekræfter og de 

kritiske succesfaktor. Porters Five Forces. 

Porters generiske konkurrencestrategier.  BCG- 

modellen. Virksomhedens vækstmuligheder. 

 

 

Anvendt litteratur 



 

Luk virksomheden op! Af Sofie Heding og 

Marie Louise Jepsen, niveau C . 2. udgave, 

4. oplag, 2019. Forlaget Columbus, side 67-

101 

 

Øvrig materiale 

 

Eleverne har fået en grundlæggende forståelse 

for konkurrence og eksterne forhold. Aflevering 

af case om de eksterne forhold.   

Omfang 

  

6 lektioner á 45 minutter. 

Særlige 

fokuspunkter 

Der har været fokus på anvendelse af og 

forståelse af omverdens-modellen via cases, 

opgaver og eksempler. Eleverne skal kunne 

skelne mellem den afhængige og den 

uafhængige omverdenen. 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Der er i forløbet vekslet mellem læreroplæg, 

individuelt arbejde og gruppearbejde samt 

skriftlig aflevering. 

 

 

Titel 5 

  

Virksomhedens marketing (kap. 4) 

Indhold Kernestof 

BTB markedet, købsadfærden på BTB markedet 

og baggrundsforhold på BTB markedet. 

Virksomhedens marketing-mix. Segmentering. 



Anvendt litteratur 

 

Luk virksomheden op! Af Sofie Heding og 

Marie Louise Jepsen, niveau C . 2. udgave, 

4. oplag, 2019. Forlaget Columbus side 

105-129 

 

Øvrig materiale 

 

Eleverne har skullet arbejde med cases på 

derved træne marketing planlægning. Endvidere 

har de skullet lære de marketing begreber.  

Omfang 

  

6 lektioner á 45 minutter. 

Særlige 

fokuspunkter 

Der har været fokus på at lære eleverne om 

Branding og de 4 P´er, samt marketingstrategi 

på både BTC- og BTB markedet. 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Der er i forløbet vekslet mellem læreroplæg, 

individuelt arbejde og gruppearbejde. 

 

 

Titel 6 

  

Brug af Excel i økonomi 

Indhold Kernestof 

Via et samarbejde med matematik B har vi 

introduceret eleverne til Excel og lært dem at 

lave forskellige regneregler i Excel. 

 

Anvendt litteratur 



 

Konstruerede regneark med formler.  

 

Øvrig materiale 

  

Eget udviklet materiale til beregning af 

økonomiske nøgletal. 

Omfang 

  

6 lektioner á 45 minutter. 

Særlige 

fokuspunkter 

Eleverne er blevet trænet i praktisk brug af 

Excel. 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Der er i forløbet vekslet mellem læreroplæg, 

individuelt arbejde og gruppearbejde samt 

gruppefremlæggelser. Aflevering af case 2. 

 

 

Titel 7 

  

Forløb om motivation 

Indhold Kernestof 

Hvad er motivation?. Fra Taylor til McGregor, 

behovsteorier og Daniel Pink motivationsteori. 

 

Anvendt litteratur 

 

Luk virksomheden op! Af Sofie Heding og 

Marie Louise Jepsen, niveau C . 2. udgave, 

4. oplag, 2019. Forlaget Columbus side 

241-261 

 



Øvrig materiale 

  

Udleverede artikler om motivation. 

Omfang 

  

4 lektioner á 60 minutter. 

Særlige 

fokuspunkter 

Der har været særlig fokus på at lære eleverne 

om hvilke forhold som påvirker motivationen på 

en arbejdsplads. 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Der er i forløbet vekslet mellem læreroplæg, 

individuelt arbejde og gruppearbejde. Aflevering 

af case 3 om Hübsch. 

 

 

Titel 8 

  

Virksomhedens budgettering 

Indhold  Kernestof 

Eleverne har fået en forståelse på forskellen på 

et regnskab og et budget samt lære kort om de 

forskellige budgetteringsprincipper. 

Anvendt litteratur 

Luk virksomheden op! Af Sofie Heding og 

Marie Louise Jepsen, niveau C . 2. udgave, 

4. oplag, 2019. Forlaget Columbus side 

141-177 

 

 

 

Øvrig materiale 

  



Excel skabeloner til budgettering fra 

Startvaekst.dk (Etablerings- og driftsbudget) 

Omfang 

  

4 lektioner á 45 minutter. 

Særlige 

fokuspunkter 

Eleverne har trænet budgetfasen ved at de 

skulle udarbejde budgetter for deres egen 

ide til start af en ny virksomhed. 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Der er i forløbet vekslet mellem læreroplæg, 

individuelt arbejde og gruppearbejde. 

 

 

 

Titel 9 

  

Virksomhedens forretningsplan  

Indhold  Kernestof 

Platform og skabelon fra www.startvaekst.dk 

Anvendt litteratur 

 

www.startvaekst.dk 

 

Øvrig materiale 

  

Eleverne udarbejder i grupper en forretningsplan ud fra en  

konkret ide.   

Omfang 

  

10 lektioner á 45 minutter. 

Særlige 

fokuspunkter 

Eleverne har via en skabelon fra Startvaekst.dk arbejdet med  

typiske emner indenfor forretningsplanen herunder: resumé,  

ideen, interne og eksterne forhold herunder konkurrence,  



målsætning og økonomi.   

Væsentligste 

arbejdsformer 

Der er i forløbet vekslet mellem læreroplæg, individuelt  

arbejde og gruppearbejde. 

 


