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Undervisningsbeskrivelse 
 
Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 
Termin Juni 2022 

Institution Svendborg Erhvervsskole og Gymnasium 

Uddannelse HHX 

Fag og niveau Erhvervscase 

Lærer(e) Gert Skov Nielsen og Jes Bønnelykke 

Hold HH221A 

 
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Stryhns 

Titel 2 Lagkagehuset 

Titel 3 Brøchner Hotels 

Titel 4 Shaping New Tomorrow 

 
 



 

Side 2 af 5 

 
Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
 
Titel 1 
 

Stryhns 

Indhold Erhvervscasebogen fra systime. 2017. https://erhvervscase.systime.dk Knud Erik 
Bang m.fl., Virksomhedsøkonomi A, Systime 2017 
Søren Seest Marquart m.fl., Marketing, Systime 2017  

Udleveret materiale til elever: Tidligere eksamensopgave fra AØ 

 
Omfang 
 

Ca 25% af undervisningstiden 

Særlige fokus-
punkter 

Uddybning af kernestof: 

Eleven skal kunne:   

• demonstere en grundlæggende viden om de centrale begreber i EC og ha-
ve kendskab til synopsis genren  

• indsamle, analysere og vurdere informationer om virksomhedens in- terne 
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  
• indsamle, bearbejde og præsentere informationer til brug for unders vur-

dere informationernes troværdighed og relevans, samt udvikle og vurdere 
innovative løsninger i samspil med andre fag 

• fortolke og formidle viden 
• udvælge og anvende relevante matematiske og statistiske redskaber og it-

værktøjer.  

 
Væsentligste ar-
bejdsformer 

Gruppearbejde, tavleundervisning 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
 
 
Titel 2 
 

 Lagkagehuset 

Indhold Erhvervscasebogen fra systime. 2017. https://erhvervscase.systime.dk Knud 
Erik Bang m.fl., Virksomhedsøkonomi A, Systime 2017 
Søren Seest Marquart m.fl., Marketing, Systime 2017  

Alle videoerne til casen kan findes her: Se deg.dk  
Omfang 
 

Ca 25% af undervisningstiden 

Særlige fokuspunk-
ter 

Uddybning af kernestof: 

• indsamle, analysere og vurdere informationer om virksomhedens in- 
terne 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  
• Fokus på arbejdmetode 

 

 
 

 
Væsentligste ar-
bejdsformer 

Gruppearbejde, tavleundervisning, præsentation på video, 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
 
Titel 3 
 

Brøchner Hotels 

Indhold   
Omfang 
 

25% af undervisningstiden 

Særlige fokuspunkter Uddybning af kernestof: 

• indsamle, analysere og vurdere informationer om virk-
somhedens 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 (VIGTIG) 

• argumentere fagligt for udvalgte løsninger og de-
res konsekvenser (VIGTIG) 

• formidle viden med anvendelse af faglige ræsonne-
menter  

• anvende it og medier til informationssøgning, samar-
bejde, produktion og formidling  

• forholde dig kritisk til egne arbejdsprocesser og resul-
tat  

 
 
 

  
Væsentligste arbejdsformer Gruppearbejde og fremlæggelser 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
 
Titel 4 
 

SNT 

Indhold Erhvervscasebogen fra systime. 2017. https://erhvervscase.systime.dk Knud 
Erik Bang m.fl., Virksomhedsøkonomi A, Systime 2017 
Søren Seest Marquart m.fl., Marketing, Systime 2017  

Videoer til Shaping New Tomorrow: www.deg.dk 

   
Omfang 
 

25% af undervisningstiden 

Særlige fokuspunk-
ter 

 

• indsamle, analysere og vurdere informationer om virksomhedens inter-
ne 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 krea-
tiv proces (VIGTIG) 

• argumentere fagligt for udvalgte løsninger og deres konsekvenser 
(VIGTIG) 

• 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  
• indsamle, bearbejde og præsentere informationer til brug for unders 

vurdere informationernes troværdighed og relevans 

 
Væsentligste ar-
bejdsformer 

Gruppearbejde, fremlæggelser 

 
 
 


