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Studieplan  
 

 

Termin Termin hvori undervisningen afsluttes:  

maj-juni 2018/19 

Institution Vejen Business College 

Uddannelse Hhx 

Fag og niveau Erhvervscase 

Lærer(e) Carsten Sørensen/Jens Laigaard 

Hold Hh1417-EF1819-AFS/VØ 

 

 

Oversigt over planlagte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Introduktion til erhvervscase og Sportmaster 

Titel 2 Nobia 

Titel 3 Plantorama 

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

Retur til forside 

 

Titel 1 

 

Introduktion til erhvervscase og Sportmaster 

Indhold Materiale udarbejdet til Erhvervscase på baggrund af UVMs bekendtgørelse og 

vejledning 

Case om Sportmaster 

 

 

 

 

Omfang 

 

Ca 20 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

Den åbne case og arbejdsprocessen i Erhvervscase.  

Eleverne er blevet præsenteret for faget Erhvervscase og arbejdsprocessen samt 

metode i casearbejdet. Desuden var fokus på begrebet Kritiske Succesfaktorer. De 

arbejdede med processen og begreberne vha. casen om Sportmaster. Der blev ud-

arbejdet SWOT-analyse, problemer blev identificeret og kritiske sucesfaktorer fast-

lagt. Fokus var på faserne Forståelse, Situationsanalyse og Præsentation, herunder 

især elevernes økonomiske tankegangskompetence.   

Elevernes kommunikationskompetence blev der arbejdet med gennem forståelsen 

af casens indhold samt formidlingen af gruppens - og det individuelle arbejde. 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning og mindre gruppearbejde. 

Arbejdet blev præsenteret gruppevis på klassen via PowerPoint  

 

 

 

 

 

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

 

Titel 2 

 

Nobia 

Indhold Materiale udarbejdet til Erhvervscase på baggrund af UVMs bekendtgørelse og 

vejledning 

Case: Nobia  

 

 

 

Omfang 

 

Ca 26 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

Casen bygger videre på elevernes erfaringer og arbejdsmetoder fra første case. Der 

er fokus på at finde løsninger og vurdere deres konsekvenser, begrebet synopsis og 

udarbejdelsen af denne, samt den ekstenre informationsindsamling og systematise-

ring af informationer. 

Ligeledes vil der være fokus på handlingsforslag, konsekvenser og præsentation, 

hvor brugen af faglighed inkluderes. Elevernes økonomiske tankegangskompeten-

ce, problembehandlingskompetencen, databehandlingskompetencen  og modelle-

ringskompetencen udfordres .   

I den mundtlige fremstilling er både kommunikationskompetencen og ræsonne-

mentskompetencen i fokus. 

 

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Gruppearbejde og gruppefremlæggelse med afsæt i udarbejdet power point. 

 

PP på uddelingsark er afleveret  

 

 

Retur til forside 

 

Titel 3 

 

Plantorama 

Indhold Materiale udarbejdet til Erhvervscase på baggrund af UVMs bekendtgørelse og 

vejledning 

Case: Plantorama 

 

 

 

Omfang 

 

Ca 26 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

Eleverne gennemfører et helt caseforløb med alle 5 faser under eksamenslignende 

vilkår. Fokus er på sammenhæng og elevernes fremlæggelse og forberedelse her-
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til. Alle økonomiske kompetencer er i fokus i dette tredje forløb.  

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Gruppearbejde og gruppefremlæggelse med afsæt i udarbejdet power point. 

 

PP på uddelingsark er afleveret  

 

 

 

 


