








Læreplan for videregående opplæring




Bedriftsøkonomi



Studieretningsfag i studieretning for allmenne, økonomiske og administrative fag
















Oslo, november 1994
Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet






Forord




Læreplanverket for videregående opplæring omfatter all opplæring under

	lov om videregående opplæring 
	lov om fagopplæring i arbeidslivet



Læreplanverket består av to deler:

1.	Læreplan, generell del, for grunnskole, videregående opplæring og voksenopplæring.
	Generell del angir overordnede mål og retningslinjer for den samlede virksomheten i grunnskolen og videregående opplæring.

2.	Læreplaner for videregående opplæring.


Denne læreplanen omfatter studieretningsfaget bedriftsøkonomi i studieretning for allmenne, økonomiske og administrative fag.


Når læreplanene for hele opplæringsløpet foreligger, vil de enkelte læreplaner bli satt sammen 
til én læreplan for hvert løp. Det innebærer at det må foretas enkelte justeringer i kapittel 1 og
i vedlegg. I denne forbindelse vil det også bli vurdert om det er elementer i læreplanene som
overlapper hverandre. Språklig gjennomgang vil bli foretatt når den endelige planen foreligger.
Oversikt over opplæringstilbud og annen informasjon om videregående opplæring vil bli utgitt separat.

Departementet forventer at skolene i løpet av en overgangsperiode på 5 år fra 01.08.94 har
skaffet nødvendig utstyr til å kunne bruke informasjonsteknologi i opplæringen.

Denne læreplanen er midlertidig fastsatt fram til den endelige læreplan for det enkelte
opplæringsløp i studieretningen foreligger.




Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, 30. november 1994.
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Kapittel 1:	Generell informasjon


1.1	Innledning
Bedriftsøkonomien har, med unntak av fagområdet regnskap, en relativt kort historie både som selvstendig undervisningsfag og vitenskap. Fagbetegnelsen bedriftsøkonomi ble først tatt i bruk her i landet i 1924. Fagets oppbygging i Skandinavia var sterkt knyttet til handelshøyskolenes virksomhet, og var i den første halvdel av dette århundret spesielt influert av fagfeltets utvikling i Tyskland.
Bedriftsøkonomien fikk snart en helt sentral plass på alle nivåer i utdanningen av økonomer og ledere for næringslivet. Ettersom problemstillinger omkring bedriftens ressursforvaltning står helt sentralt i faget, har naturlig nok bedriftsøkonomien nære forbindelser med faget sosial-økonomi. Men bedriftsøkonomi støtter seg også på en rekke andre fagdisipliner, bl.a. mate-matikk, informasjonsbehandling, rettslære, organisasjonslære og psykologi. I den senere tid har særlig angloamerikanske læresteder vært toneangivende innenfor faget, men det finnes i dag også et betydelig nasjonalt akademisk og faglig miljø innenfor bedriftsøkonomi.

Bedriftene forvalter store deler av våre ressurser. Verdiskapningen i bedriftene har stor betydning for hvilke midler samfunnet og de som har direkte interesser i den enkelte bedrift får til sin disposisjon. Summen av de beslutninger bedriftene tilsammen fatter er viktig for samfunnet. Fagområdet bedriftsøkonomi omfatter økonomisk styring og kontroll av ressursforvaltningen i bedrifter. Som fagområde er bedriftsøkonomien derfor beslutningsorientert. Det er tale om å stille diagnose og å angi løsninger på bedriftens problemer. Bedriftsøkonomiens mål-setting er generelt å beskrive, analysere, tallfeste og gi grunnlag for beslutninger i økonomiske virksomheter. Begrepet bedrift må oppfattes vidt og betegner de fleste typer private og offentlige foretak og virksomheter.  En beslutning innebærer et valg mellom alternativer, og faget bedriftsøkonomi består av et begrepsapparat, resonnementer, teknikker og analysemetoder som skal hjelpe oss til å få klarhet i de alternativene som foreligger og å foreta valg. Bedriftsøkonomien gir støtte til å oppfatte, strukturere og analysere beslutningssituasjoner når det skal avgjøres:	Hvilke aktiviteter virksomheten skal engasjere seg i.	Hvilke markeder som skal betjenes.	Hvilke ressurser aktivitetene krever.	Hvordan ressursene skal anskaffes og finansieres.	Hvordan de verdiene virksomheten skaper kan fordeles.	Hvor virksomheten står i dag og hva som kan læres av tidligere beslutninger og 	resultater.	Hvilke faktorer som har mest betydning for hvor vellykket virksomheten er.	Hvordan virksomheten står best rustet til å møte fremtiden.Et valg mellom alternativer foretas ut fra prioriteringer, og i bedriftsøkonomiske beslutnings-situasjoner er lønnsomheten for bedriften et viktig kriterium for valg mellom alternativer.  

For å overleve er bedriften avhengig av at noen vil betale mer for det den skaper enn hva det koster å fremstille produktet. Dette betyr ikke at lønnsomhet er det eneste som bør tillegges vekt når det fattes beslutninger i en bedrift. Samfunnsøkonomiske, ressursmessige, miljømessige og etiske hensyn vil også spille inn ved beslutninger i næringsvirksomhet og skal derfor innarbeides i opplæringen i bedriftsøkonomi.Omstillingsevne har alltid vært et nøkkelbegrep for bedriftsøkonomisk suksess. Tradisjonelt har det dreid seg om bedriftens evne til håndtere endringer i teknologi og konkurranseforhold.  Voksende miljø- og fattigdomsproblemer representerer globale utfordringer av en helt annen type. Faget bedriftsøkonomi er med på å belyse sammenhengen mellom disse globale utfordringene og vårt produksjons- og forbruksmønster. Innsikt i grunnleggende mekanismer i vårt økonomiske system er en forutsetning for å kunne stake ut en ny, nødvendig kurs i retning av en bærekraftig utvikling.

For å bidra til en trygg framtid og for selv å overleve, vil bedriften måtte integrere et miljøpers-pektiv i sin strategiske planlegging. Overgang til en bærekraftig utvikling gir bedriftene nye muligheter, men byr også på etiske utfordringer. Disse utfordringene er både av teoretisk og praktisk karakter og stiller store krav til oppfinnsomhet og nytenkning. Nyinnvunnet kunnskap om økonomiske sammenhenger vedrørende ressursknapphet må brukes for å utvide det tradisjonelle bedriftsøkonomiske perspektivet, slik at ikke bare pengemålte resultater får verdi. Bruksverdi og bærekraft kommer i tillegg. Kunnskap om faget er av åpenbar betydning for arbeidslivet og faget kan gi gode karrieremuligheter for de elever som går denne veien.

1.2	Bedriftsøkonomi I og II i studieretning for allmenne, økonomiske 
	og administrative fag
Studieretningsfaget bedriftsøkonomi i studieretning for allmenne, økonomiske og administrative fag består av bedriftsøkonomi I og II med gjennomsnittlig 5 uketimer hver.Bedriftsøkonomi I er delt i to moduler og er et obligatorisk fag for de elever som velger økonomisk og administrativ retning og et studieretningsfag for dem som velger allmennfaglig retning.
Bedriftsøkonomi II bygger på bedriftsøkonomi I.



Kapittel 2:	Mål og hovedmomenter


2.1	Felles mål for bedriftsøkonomi I og II

Elevene skal

	ha innsikt i bedriftens betydning i samfunnet og dens rolle som ressursforvalter
	kunne registrere, strukturere og bruke økonomiske data, resonnementer og metoder for kontroll- og beslutningsformål
	ha innsikt i og forståelse for bedriftsøkonomiens muligheter og begrensninger som beslutningsverktøy
	kunne nyttiggjøre seg informasjonsteknologi i bedriftsøkonomiske beslutningssituasjoner
	kunne gjøre rede for sammenhengen mellom økonomi og økologi
	kjenne til yrkesetiske prinsipper og ha lært seg betydningen av god arbeidsmoral og god forretningsskikk
	ha utviklet evnen til selvstendig og kritisk tenking og evnen til problemformulering og problemløsning
	kunne ta ansvar for egen læring

	kunne samarbeide med andre og utvikle evnen til god skriftlig og muntlig kommunika-sjon
	ha lagt grunnlag for videre studier i fagområdet

	kunne vise respekt for andre kulturer
	ha kjennskap til viktige internasjonale forhold som påvirker ressursfordelingen nasjonalt og internasjonalt


2.2	Bedriftsøkonomi I


Mål 1 - Bedrift og samfunnElevene skal ha innsikt i hva en bedrift er, hvilken næringstilknytning den kan ha og den rolle bedriften spiller i samfunnet nasjonalt og internasjonaltHovedmomenterElevene skal

1a	ha kjennskap til de hovedaktiviteter som utføres i ulike bedrifter. For eksempel: logistikk, produksjon, service- og tjenesteytelser, personalytelser

1b	kunne gjøre rede for hvordan bedrifter etableres, eies, finansieres og avvikles
1c	ha kjennskap til de viktigste lover for etablering, drift og avvikling av en bedrift

1d	kjenne ulike interessegrupper i og omkring en bedrift og den interessekonflikt som kan oppstå mellom disse ved fastsetting av bedriftens mål
1e	kjenne til sentrale trekk ved norsk arbeids- og næringsliv med vekt på lokale forhold og kjenne årsaker til strukturendringer som finner sted

Mål 2 - Bedrift, lønnsomhet og forvalteransvar
Elevene skal kjenne de grunnleggende forhold av betydning for en bedrifts verdiskap-ning og lønnsomhet i et konkurransesamfunn og det forvalteransvar som følger med. 
De skal kunne utføre enkle økonomiske oppgaver med tilgjengelig teknologi, samarbeidsformer og metoder
HovedmomenterElevene skal

2a	kunne forklare begrepet forretningside, hvordan den kan være viktig for virksomheten og kunne følge opp en forretningside ved å foreta enkle vurderinger av markedet. De skal kjenne til grunnleggende prinsipper og metoder for markedsføring

2b	kjenne til bedriftens forvalteransvar, blant annet de miljøproblemene og etiske problemene som produksjon og forbruk kan medføre. De skal kunne gjøre rede for årsaker til at bedriftsøkonomisk og samfunnsøkonomisk lønnsomhet ikke alltid faller sammen

2c	kunne anvende grunnleggende metoder for lønnsomhetsberegninger som investerings-kalkyler, produktkalkyler og dekningspunktanalyser, og forstå hvordan miljømessige hensyn kan påvirke modellene og derved beslutningene som fattes

2d	ha kjennskap til prinsipper for organisasjon, ledelse og personalutvikling


2e	ha kjennskap til yrkesetiske problemstillinger, betydningen av god arbeidsmoral og god forretningsskikk

2f	ha synspunkter på hvordan samfunn og næringsliv kan tilpasse seg kravet om en bærekraftig utvikling


Mål 3 - Økonomisk styring og kontrollElevene skal ha kunnskaper om enkel teori knyttet til inntekter, kostnader og markeder. De skal ha kunnskaper om økonomistyring, kunne gjennomføre beregninger knyttet til planlegging, regnskap og analyse og kunne utføre arbeidet nøyaktig

Hovedmomenter
Elevene skal

3a	kjenne til styringsprosessen i en bedrift (analyse, målsetting, planlegging, gjennomføring, kontroll og vurdering)

3b	kjenne de grunnleggende elementene i inntekts- og kostnadsteorien og kunne drøfte markedstilpassing ut fra totale inntekter og kostnader, også uten proporsjonalitet

3c	vise en grunnleggende regnskapsforståelse ved å føre og avslutte enkle regnskaper, (begrenset utvalg av forretningstilfeller) og rene kontoer på hovedboknivå (handelsbedrifter og bedrifter innen tjenesteytende næringer)

3d	kunne bruke budsjettmodeller

3e	ha en grunnleggende regnskapsforståelse slik at de kan utarbeide resultat- og balanserapport og gjennomføre budsjettkontroll

3f	kunne beregne nøkkeltall, analysere og vurdere bedriftens lønnsomhet, finansiering og likviditet




2.3	Bedriftsøkonomi II

Mål 1 - Bedriftsøkonomiske modeller 
Elevene skal kunne forklare hvordan de ved bruk av modeller kan oppdage muligheter og løse problemer for bedriften, og hvordan anvendelse av modeller bygger på viten-skaplig forståelse og  arbeidsmåte
HovedmomenterElevene skal

1a	gjøre seg kjent med hva modeller er, hvorfor de benyttes i økonomisk teori og hvordan modelltenkningen brukes i faget
1b	forstå hva slags informasjon en trenger for å løse ulike bedriftsøkonomiske problemer og hvordan modeller kan brukes til å strukturere, analysere og bearbeide informasjon om økonomiske forhold

Mål 2 - Kostnader, inntekter og markeder
Elevene skal ha videreutviklet og utdypet sine begreper og kunnskaper i kostnads- og inntektsteori. De skal kunne beregne hvordan bedriften kan tilpasse sin produksjon under ulike markedsbetingelserHovedmomenterElevene skal

2a	kjenne til ulike typer av kostnader og forstå hvilke kostnader som er relevante i ulike beslutningsprosesser

2b	kunne beregne og gjøre greie for hvordan priser og inntekter påvirkes av ulike beslutninger og av ulike markedsbetingelser

2c	kunne gjøre rede for begrepet etterspørselselastisitet

2d	kunne beregne og forklare hvordan bedrifter, med grunnlag i enkle teoretiske modeller, kan tilpasse sin produksjon og sitt salg under ulike markedsforhold 

2e	kunne gjøre rede for  hva prisdifferensiering er og hvilke forutsetninger som må være tilstede for at prisdifferensiering kan være aktuelt. Ved hjelp av tallmateriale skal eleven kunne vise hvordan bedriften kan tilpasse seg i en markedsituasjon hvor prisdifferen-siering er aktuelt

2f	kunne vurdere hvordan bedriftens egne miljøkrav, offentlige avgifter og tilskudd påvirker bedriftens markedstilpassing og lønnsomhet

2g	kunne foreta avveiinger mellom alternativ der hensyn til miljø, etiske problemstillinger og internasjonale forhold trekkes inn

Mål 3 - Planlegging og budsjetteringElevene skal ha kjennskap til det strategiske arbeidet i en bedrift og hvordan dette kan uttrykkes i planer for hele virksomheten og være angitt i økonomiske, målbare størr-elser, herunder likviditet og resultat. Elevene skal kunne se sammenhengen mellom planer og løpende registrering som viktige elementer i bedriftenes økonomiske styring.  De skal ha forståelse for hvordan usikkerhet kan få betydning for beslutninger

HovedmomenterElevene skal

3a	kjenne til hvordan målsetting og planlegging foregår på ulike nivåer i en bedrift og hvordan bedrifter kan ta hensyn til usikkerhet ved beslutninger

3b	kjenne gangen i budsjettarbeidet og kunne sette opp og foreta simuleringer for å se hvordan ulike tiltak vil påvirke lønnsomhet og likviditet

3c	kunne gjennomføre fortløpende budsjettkontroll mot registreringer i regnskapet, analysere disse og foreslå tiltak for bedre måloppnåelse

3d	ha kunnskaper om og kunne bruke tilgjengelig informasjonsteknologi i de ulike fasene av økonomistyring

Mål 4 - Andre bedriftsøkonomiske beslutningsområder
Elevene skal kunne forklare felles trekk i bedriftsøkonomiske beslutningsområder. De skal kunne kartlegge aktuelle handlingsalternativ og bestemme inntekter og kostnader som knytter seg til alternativene
HovedmomenterElevene skal

4a	kunne gjøre rede for hvordan bedrifter kan planlegge og vurdere utnyttelsen av ressurser ved valg av faktorkombinasjoner og produkter

4b	kunne bruke enkle logistikkmodeller for styring av innkjøp og lagerhold

4c	kunne budsjettere kapitalbehovet for handelsbedrifter

4d	kunne anvende metoder for analyser av investeringers lønnsomhet

4e	kjenne til de viktigste finansieringskilder, kunne beregne deres kostnader og foreslå hvordan bedrifter bør finansiere gitte kapitalanvendelser







Mål 5 - Ledelse og utvikling av bedriften
Elevene skal ha et helhetsbilde av bedriftsledelse basert på kjennskap til organisasjons- og ledelsesteori. De skal også ha kjennskap til hvordan bedrifter kan forbedre arbeids-miljøet, utvikle kompetanse gjennom aktiv personalforvaltning og løse lederoppgaver
HovedmomenterElevene skal

5a	ha kjennskap til hvordan bedrifter kan bruke integrerte edb-baserte systemer for å skaffe fram beslutningsrelevant informasjon for ledelsens planlegging og økonomistyring

5b	ha grunnleggende kunnskaper om organisering av virksomheter og kunne drøfte hvordan og hvorfor bedrifter velger ulike måter å organisere sin virksomhet på

5c	kunne gjøre rede for begrepene ledelse, lederansvar og kompetanseutvikling

5d	kunne gjøre rede for begrepene personalforvaltning og arbeidsmiljø

5e	ha kjennskap til ulike tiltak ledere kan velge for å forbedre arbeidsmiljøet




Kapittel 3:	Vurdering


3.1	Hvorfor vurdering?

Formålet med vurdering er å sikre en nasjonal standard i opplæringen, slik at vi får et godt og likeverdig opplæringstilbud for alle. Vurdering innebærer at resultatet av opplæringen vurderes i lys av de mål som er formulert i læreplanen.Vurderingen vil ha ulike formål, bl.a.

	å informere eleven, foresatte, lærer og opplæringssted i arbeidet fram mot et læringsmål, om hvor langt eleven er kommet i utvikling mot en kompetans
	å veilede, motivere og utvikle eleven
	å motivere læreren til kontinuerlig å vurdere sin undervisningpraksis
	å informere samfunnet, arbeidslivet og høyere utdanningsinstitusjoner om hvilken kompetanse eleven har oppnådd

3.2	Hva skal vurderes?

	Målene for opplæringen slik de er fastsatt i den generelle delen av læreplanen, 
	de felles mål for studieretningsfagene og i mål for enkeltfag i denne læreplanen, danner utgangspunkt for vurderingen.
	Det er elevens helhetlige kompetanse som skal vurderes, slik den er beskrevet i opplæringens mål.
	Vurderingen av elevene skal vise i hvilken grad de har nådd målene i læreplanene.

3.3	Hvordan skal vurderingen skje?
Det skilles mellom to hovedtyper av vurdering:

	Vurdering underveis.
	Avsluttende vurdering.
Vurdering underveis har til hensikt å informere og motivere elever og lærere i arbeidet med å nå opplæringsmålene. Slik vurdering kan være formell eller uformell. Et nyttig hjelpemiddel i vurderingsarbeidet underveis kan være at eleven fører arbeidsbok, loggbok, dagbok e.l. knyttet til gjennomføringen av opplæringen. Formell vurdering underveis kommer til uttrykk i termin-karakterer. Avsluttende vurdering kommer til uttrykk gjennom standpunktkarakterer og i eventuelle eksamenskarakterer.



3.4	Spesielle forhold
I løpet av skoleåret skal alle elever gjennomføre ett eller flere prosjektarbeider. I minst ett av prosjektarbeidene skal både felles allmenne fag og studieretningsfag inngå.Tema og problemstillinger for prosjektarbeid skal velges innenfor læreplanens rammer.



Vedlegg 1


1.1	Fag- og timefordeling i studieretningsfaget bedriftsøkonomi

Bedriftsøkonomi I har 187 årstimer.

Bedriftsøkonomi II har 187 årstimer.

Fag
Modul
Årstimer
(gjennomsnitt 
 uketimer)
Bedriftsøkonomi I

Modul 1: Mål 1 og 2.
112
3


Modul 2: Mål 3.
75
2
Bedriftsøkonomi II
Alle mål i faget.

187
5


Bedriftsøkonomi I er obligatorisk på økonomisk og administrativ retning.

Bedriftsøkonomi II bygger på Bedriftsøkonomi I.



Merknad til vedlegg 1Utgangspunkt for undervisningstimetallet er samlet timetall på årsbasis (årstimer). Gjennomsnittlige uketimer er årstimetall dividert på 38. Jfr. arbeidstidsavtalen hvor det forutsettes at undervisningen skal legges over 190 dager fordelt på 38 uker.*
















*	Spesielt organiserte tilbud for voksne kan gjennomføres på kortere tid (komprimerte løp). For grupper eller enkeltelever som har behov for det, kan opplæringen strekkes over lengre tid.

Vedlegg 2


Vurderingsordninger i faget bedriftsøkonomi.



Standpunktkarakterer
Det gis standpunktkarakterer i Bedriftsøkonomi I og i Bedriftsøkonomi II.
Resultat av prosjektarbeid skal inngå i standpunktkarakteren.
Eksamen

Eksamen i faget bedriftsøkonomi:
Bedriftsøkonomi I:	Elevene kan trekkes ut til skriftlig eksamen. 
	Eksamensoppgaver utarbeides lokalt etter sentrale retningslinjer. 
Bedriftsøkonomi II:	Elevene kan trekkes ut til muntlig eller skriftlig eksamen. 
	Skriftlig eksamensoppgave utarbeides sentralt.



Det skal være mulig å avlegge privatisteksamen etter retningslinjer gitt av departementet.



Retningslinjer for den praktiske gjennomføringen av eksamen vil bli gitt i egne skriv godkjent av departementet.

