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Undervisningsbeskrivelse  
 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 

Termin Juni 2022 

Institution Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier 

Uddannelse HHX 

Fag og niveau Erhvervscase 

Lærer(e) Lars Buch (Afsætning) 

Jan Nielsen (Virksomhedsøkonomi) 

Hold HH221F (28 elever) 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Børsen og Landsstævne 2022 

Titel 2 Lagkagehuset 

Titel 3 Shaping New Tomorrow 
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Titel 1 
Børsen og Landsstævne 2022 

Indhold 

 

 

 

 

Erhvervscase Systime, Virksomhedsøkonomi samt Afsætning ibøger fra Sy-

stime 

 

Case: Lokal restauranter – Børsen og Brasserie Båden 

Foredrag: Mikkel Harritslev – projektansvarlig for Landsstævne 2022 

Foredrag: Bjarne Abildtrup – fritidskonsulent i Svendborg Kommune 

Foredrag: Mette Lindahl – ejer af restaurant Børsen og Brasserie Båden 

Årsregnskaber og andre materialer 

Synopsis. 

Omfang 35 % 

Særlige fokus-

punkter 

 

 

 

 

Introduktion til Erhvervscase-processen ved hjælp af eleverne egne arbejds-

spørgsmål på baggrund af information fra foredrag, og fokuseret informations-

indsamling. 

Der arbejdes med elevernes evne til at reflektere over, hvad der er karakteri-

stisk for de faglige metoder, der anvendes i fagene afsætning og virksomheds-

økonomi, samt samspillet mellem disse metoder. 

Faglige mål: 

• Analysere og vurdere informationer om virksomhedens interne og eks-
terne forhold 

• Argumentere for en virksomheds centrale udfordringer ud fra vejle-
dende spørgsmål 

• 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. 

• Fremlæggelser  

• Augmented Reality var indtænkt i projektet – men pga. corona gav det 
vanskeligheder at få det gennemført efter hensigten 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Gruppearbejde, elevfremlæggelser, refleksion. 



 

Side 3 af 4 

 

  

Titel 2 
Lagkagehuset  

Indhold 

 

 

 

 

Erhvervscase Systime, Virksomhedsøkonomi samt Afsætning ibøger fra Sy-

stime 

 

Case: Lagkagehuset 

DM i Erhvervscase 2021 med videoer, synopsis, udarbejdelse af synopsis. 

Videomateriale: https://deg.dk/materiale-til-dm-erhvervscase-2021 

Årsrapporter, informationssøgning (bl.a. Euromonitor), mundtlige fremlæggel-

ser. Synopsis 

Omfang  30 % 

Særlige fokus-

punkter 

 

 

 

 

Der arbejdes med at udvikle elevernes evne til på et metodisk og fagligt grund-

lag at indsamle intern og ekstern information. Informationerne analyseres med 

henblik på at identificere virksomhedens kritiske succesfaktorer og udfordrin-

ger. 

Der arbejdes, på et autentisk grundlag, med at udvikle elevernes evne til at for-

holde sig kritisk og reflekterende til informationer om en virksomheds interne 

og eksterne forhold ved hjælp af faglige metoder inden for fagene afsætning og 

virksomhedsøkonomi. Desuden arbejdes der med elevernes evne til at reflek-

tere over, hvad der er karakteristisk for de faglige metoder, der anvendes i fa-

gene afsætning og virksomhedsøkonomi og disses evne til at forklare forskelle 

og ligheder i forhold til metoder, der anvendes i andre typer af fag. 

Faglige mål: 

• 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 

• 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 

• Augmented Reality 
 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Gruppearbejde, elevfremlæggelser elektronisk, refleksion. 

Fokus på brug af IT-værktøjer, herunder gode Powerpoints 
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Titel 3 
Shaping New Tomorrow 

Indhold 

 

 

 

 

Erhvervscase Systime, Virksomhedsøkonomi samt Afsætning ibøger fra Sy-

stime 

 

Case: Shaping New Tomorrow 

Casemateriale med videoer 

Årsrapporter, informationssøgning (bl.a. Euromonitor), Synopsis, Kreative 

processer 

 

Omfang  35 % 

Særlige fokus-

punkter 

 

 

 

 

Der arbejdes med at udvikle elevernes evne til på et metodisk og fagligt grund-

lag at indsamle intern og ekstern information om en eller flere virksomheder. 

Informationerne analyseres med henblik på at identificere virksomhedens kriti-

ske succesfaktorer og udfordringer. På baggrund heraf skitseres mulige hand-

lingsalternativer kreeret ud fra en systematisk kreativ proces. Der arbejdes med 

konsekvensanalyser (økonomisk, organisatorisk, markedsmæssig, produkt og 

andre relevante konsekvenser) af de udarbejdede handlingsalternativer. 

Der arbejdes, på et autentisk grundlag, med at udvikle elevernes evne til at for-

holde sig kritisk og reflekterende til informationer om en virksomheds interne 

og eksterne forhold ved hjælp af faglige metoder inden for fagene afsætning og 

virksomhedsøkonomi. Desuden arbejdes der med elevernes evne til at reflek-

tere over, hvad der er karakteristisk for de faglige metoder, der anvendes i fa-

gene afsætning og virksomhedsøkonomi og disses evne til at forklare forskelle 

og ligheder i forhold til metoder, der anvendes i andre typer af fag. 

Faglige mål: 

• 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 kreative/innovative 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 sig kritisk til egne arbejdsprocesser og resultater 
 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

 

Gruppearbejde, præsentationer under eksamenslignede forhold, refleksion. 


