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

 
Titel 1 
 

Case 1: Danish Crown 

Indhold  
Erhvervscase, Jeanette Hassing, Mona Rask Langerhuus m.fl. Forlaget Systime, 1. 
udgave 2018. 
 
Marketing – en grundbog i afsætning, 1. udg. 2018. Forfattere: Michael Bregendal, 
Morten Haase, Rene Mortensen og Birte Ravn. Forlaget Systime 
 
Systime, Virksomhedsøkonomi (læreplan 2017). Forfattere: Peder Vinther Emsal 
Hey, Henrik Frölich, Marianne Poulsen, Gitte Størup og Jeanette Hassing. 
 
www.danishcrown.dk 
 

Omfang 
 

20 timer 

Særlige fokus-
punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 
 
Fokus var på faget Erhvervscase og processen i arbejdet med udarbejdelse af sy-
nopsis samt synopsens opbygning og indhold. 
 
Eleverne arbejdede med processen og begreberne på baggrund af virksomhedsbe-
søg hos Danish Crown i Holsted. Der blev udarbejdet SWOT-analyse, problemer 
blev identificeret og kritiske succesfaktorer fastlagt. Eleverne fremsatte løsnings-
forslag og konsekvensvurdering 
Hermed var fokus var på faserne Forståelse, Situationsanalyse og Præsentation, 
herunder især elevernes økonomiske tankegangskompetence. Elevernes kommuni-
kationskompetence blev der arbejdet med gennem forståelsen af casens indhold 
samt formidlingen af gruppens arbejde ved udarbejdelse af synopsis. 
 
Faglige mål: 

 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 
 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning, virksomhedsbesøg, gruppearbejde og udarbejdelse af synopsis. 
Eleverne fik en formativ mundtlig feed-back på synopsis. 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 
Titel 2 
 

Case 2: Egetæpper 

Indhold Materiale udarbejdet til Erhvervscase på baggrund af UVMs bekendtgørelse og 
vejledning, eksamen 2018. 
Virksomheden er Egetæpper. 
 
www.ege.dk 
 
Erhvervscase, Jeanette Hassing, Mona Rask Langerhuus m.fl ,Forlaget Systime, 1. 
udgave 2018 
 
Marketing – en grundbog i afsætning, 1. udg. 2018. Forfattere: Michael Bregendal, 
Morten Haase, Rene Mortensen og Birte Ravn. Forlaget Systime 
 
Systime, Virksomhedsøkonomi (læreplan 2017). Forfattere: Peder Vinther Emsal 
Hey, Henrik Frölich, Marianne Poulsen, Gitte Størup og Jeanette Hassing. 
 

Omfang 
 

20 timer 

Særlige fokus-
punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 
 
Denne case byggede videre på elevernes erfaringer og arbejdsmetoder ved første 
case. Foskus var på at finde løsninger og vurdere deres konsekvenser samt på fa-
serne Handlingsforslag, Konsekvenser og Præsentation, hvor brugen af faglighed 
blev inkluderet, og hvor fokus var på både elevernes økonomiske tankegangskom-
petence, problembehandlingskompetencen, databehandlingskompetencen og mo-
delleringskompetencen . I den mundtlige fremstilling var både kommunikations-
kompetencen og ræsonnementskompetencen i fokus. 
 
Faglige mål: 

 indsamle, analysere og vurdere informationer om virksomhedens interne og 
eksterne forhold 

 identificere en virksomheds kritiske succesfaktorer ud fra en analyse af virk-
somhedens forretningsmodel 

 argumentere for en virksomheds centrale udfordringer ud fra interne og 
eksterne analyser 

 udvikle løsninger på en virksomheds udfordringer ud fra en kreativ proces 
 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 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Eleverne arbejdede i grupper og fremlagde i grupper for en opponentgruppe og for 
en underviser. Eleverne fik en formativ mundtlig og skriftlig feed-back på synopsis. 
Feed-back på fremlæggelsen var mundtlig formativ og summativ. 
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Retur til forside 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 
Titel 3 
 

Case 3: Brøchner Hotels 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supple-
rende stof 
 
Erhvervscase, Jeanette Hassing, Mona Rask Langerhuus m.fl ,Forlaget Systime, 1. 
udgave 2018 
 
Marketing – en grundbog i afsætning, 1. udg. 2018. Forfattere: Michael Bregendal, 
Morten Haase, Rene Mortensen og Birte Ravn. Forlaget Systime 
 
 
 

Omfang 
 

20 timer 

Særlige fokus-
punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 
 
Denne case byggede videre på elevernes erfaringer og arbejdsmetoder ved de tidli-
gere cases.  
Faglige mål: 

 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 proces 
 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 dig kritisk til egne arbejdsprocesser og resultat. 

 
Elevernes økonomiske tankegangskompetence, problembehandlingskompetencen, 
databehandlingskompetencen og modelleringskompetencen var i fokus. Ved den 
mundtlige fremstilling var både kommunikationskompetencen og ræsonnements-
kompetencen i fokus. 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Eleverne arbejdede i grupper og fremlagde i grupper for en opponentgruppe og 
for underviserne. Eleverne fik en formativ skriftlig og mundtlig feed-back på sy-
nopsis. For fremlæggelsen fik eleverne en mundtlig formativ og summativ feed-
back.. 
 

Retur til forside 
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