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Undervisningsbeskrivelse

Termin June 2022

Institution Varde Handelsskole og Handelsgymnasium

Uddannelse hhx

Fag og niveau Erhvervscase -

Lærer Martin Skov (ms)

Hold hhx2b21-2

Forløbsoversigt (5)

Forløb 1 Introduktion til Erhvervscase

Forløb 2 Case 1 Lagkagehuset

Forløb 3 Case 2 Brøndby IF

Forløb 4 Case 3 Shaping New Tomorrow

Forløb 5 Case 4 Louisiana (prøveeksamen)



Side 2 af 6

Forløb 1: Introduktion til Erhvervscase

Forløb 1 Introduktion til Erhvervscase

Indhold Internt materiale (powerpoint)
• Eksamen
• Introduktion til case-metod-
en
• Synopsis
• Indhold af præsentation

”Erhvervscase” af Jeanette Ha-
ssing, Mona Rask Langerhuus, Gitte Hoff Møller og Nanna Voss
Forlaget
Systime 2022
”At arbejde med cases”
i-bog: https://erhvervscase.systim-
e.dk/

Noter:
Læs afsnit "At arbejde med cases" i Erhvervscase på Systime https://er-
hvervscase.systime.dk/?id=p129

Omfang 4 lektioner / 3 timer

Særlige
fokuspunkter

Fagmål:
indsamle, analysere og vurdere informationer om virksomhedens interne
og eksterne forhold
identificere en virksomheds kritiske succesfaktorer ud fra en analyse
af virksomhedens forretningsmodel
argumentere for en virksomheds centrale udfordringer ud fra interne
og eksterne analyser
udvikle løsninger på en virksomheds udfordringer ud fra en kreativ pro-
ces
argumentere fagligt for udvalgte løsninger og deres konsekvenser

Væsentligste
arbejdsformer

Klasseundervisning, gruppearbejde
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Forløb 2: Case 1 Lagkagehuset

Forløb 2 Case 1 Lagkagehuset

Indhold Internt materiale (powerpoint)
• Karakteristik af forretningsmodel (BM-
C)
• Kritiske succesfaktorer
• Udfordringer
• Løsningsforslag
• Konsek-
venser
• Udarbejdelse af synopsis

"Erhvervscase" af Jeanette Hass-
ing, Mona Rask Langerhuus, Gitte Hoff Møller og Nanna Voss
Forlaget Sy-
stime 2022
”At arbejde med cases”
i-bog: https://erhvervscase.systim-
e.dk/

Noter:
Læs afsnit "At arbejde med cases" i Erhvervscase på Systime https://er-
hvervscase.systime.dk/?id=p129
Dagens mål er - en virksomhedsbeskrivelse - start på analyse
Aflevere det første i synopsis: - forside - indholdsfortegnelse - virk-
somhedsbeskrivelse - start på analyse
Husk aflevering kl. 20.00

Omfang 16 lektioner / 12 timer

Særlige
fokuspunkter

Fagmål:
indsamle, analysere og vurdere informationer om virksomhedens interne
og eksterne forhold
identificere en virksomheds kritiske succesfaktorer ud fra en analyse
af virksomhedens forretningsmodel
argumentere for en virksomheds centrale udfordringer ud fra interne
og eksterne analyser
udvikle løsninger på en virksomheds udfordringer ud fra en kreativ pro-
ces
formidle viden med anvendelse af faglige ræsonnementer
anvende it og medier til informationssøgning, samarbejde, produktion
og formidling
forholde sig kritisk til egne arbejdsprocesser og resultater

Væsentligste
arbejdsformer

Gruppearbejde.
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Forløb 3: Case 2 Brøndby IF

Forløb 3 Case 2 Brøndby IF

Indhold Internt materiale (powerpoint)
• Karakteristik af forretningsmodel (BM-
C)
• Kritiske succesfaktorer
• Udfordringer
• Løsningsforslag
• Konsek-
venser
• Udarbejdelse af synopsis
• Præsentationer – gruppefremlæggels-
e

Erhvervscase af Jeanette Hassing, Mona Rask Langerhuus, Gitte Hoff
Møller og Nanna Voss
Forlaget Systime 2022
”At arbejde med cases”
i-b-
og: https://erhvervscase.systime.dk/

Omfang 12 lektioner / 9 timer

Særlige
fokuspunkter

Fagmål:
indsamle, analysere og vurdere informationer om virksomhedens interne
og eksterne forhold
identificere en virksomheds kritiske succesfaktorer ud fra en analyse
af virksomhedens forretningsmodel
argumentere for en virksomheds centrale udfordringer ud fra interne
og eksterne analyser
udvikle løsninger på en virksomheds udfordringer ud fra en kreativ pro-
ces
argumentere fagligt for udvalgte løsninger og deres konsekvenser
formidle viden med anvendelse af faglige ræsonnementer
anvende it og medier til informationssøgning, samarbejde, produktion
og formidling
forholde sig kritisk til egne arbejdsprocesser og resultater

Væsentligste
arbejdsformer

Klasseundervisning, gruppearbejde, klassediskussion, refleksioner, præ-sentationer,
evaluering
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Forløb 4: Case 3 Shaping New Tomorrow

Forløb 4 Case 3 Shaping New Tomorrow

Indhold Internt materiale (powerpoint)
• Karakteristik af forretningsmodel (BM-
C)
• Kritiske succesfaktorer
• Udfordringer
• Løsningsforslag
• Konsek-
venser
• Udarbejdelse af synopsis
• Præsentationer – gruppefremlæggels-
e

Erhvervscase af Jeanette Hassing, Mona Rask Langerhuus, Gitte Hoff
Møller og Nanna Voss
Forlaget Systime 2022
”At arbejde med cases”
i-b-
og: https://erhvervscase.systime.dk/

Omfang 16 lektioner / 12 timer

Særlige
fokuspunkter

Fagmål:
indsamle, analysere og vurdere informationer om virksomhedens interne
og eksterne forhold
identificere en virksomheds kritiske succesfaktorer ud fra en analyse
af virksomhedens forretningsmodel
argumentere for en virksomheds centrale udfordringer ud fra interne
og eksterne analyser
udvikle løsninger på en virksomheds udfordringer ud fra en kreativ pro-
ces
argumentere fagligt for udvalgte løsninger og deres konsekvenser
formidle viden med anvendelse af faglige ræsonnementer
anvende it og medier til informationssøgning, samarbejde, produktion
og formidling
forholde sig kritisk til egne arbejdsprocesser og resultater

Væsentligste
arbejdsformer

Klasseundervisning, gruppearbejde, klassediskussion, refleksioner, præ-sentationer,
evaluering
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Forløb 5: Case 4 Louisiana (prøveeksamen)

Forløb 5 Case 4 Louisiana (prøveeksamen)

Indhold Internt materiale (powerpoint)
• Karakteristik af forretningsmodel (BM-
C)
• Kritiske succesfaktorer
• Udfordringer
• Løsningsforslag
• Konsek-
venser
• Udarbejdelse af synopsis
• Gruppepræsentation under eksamensl-
ignende forhold

Erhvervscase af Jeanette Hassing, Mona Rask Langerhu-
us, Gitte Hoff Møller og Nanna Voss
Forlaget Systime 2022
”Eksamen i
Erhvervscase”
i-bog: https://erhvervscase.systime.dk/

Omfang 24 lektioner / 18 timer

Særlige
fokuspunkter

Fagmål:
indsamle, analysere og vurdere informationer om virksomhedens interne
og eksterne forhold
identificere en virksomheds kritiske succesfaktorer ud fra en analyse
af virksomhedens forretningsmodel
argumentere for en virksomheds centrale udfordringer ud fra interne
og eksterne analyser
udvikle løsninger på en virksomheds udfordringer ud fra en kreativ pro-
ces
argumentere fagligt for udvalgte løsninger og deres konsekvenser
formidle viden med anvendelse af faglige ræsonnementer
anvende it og medier til informationssøgning, samarbejde, produktion
og formidling
forholde sig kritisk til egne arbejdsprocesser og resultater

Væsentligste
arbejdsformer

Klasseundervisning, gruppearbejde, klassediskussion, refleksioner, præsentationer,
evaluering


