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Undervisningsbeskrivelse  
 
Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
Termin Maj/juni 2014 

Institution Vejen Handelsskole og Handelsgymnasium 

Uddannelse HHX 

Fag og niveau Erhvervscase 

Lærer(e) Bente Tærsbøl/Peter Schønberg 

Hold Hh11-12 

 
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Introduktion til Erhvervscase og Århus Charter 

Titel 2 Rema1000 

Titel 3 Odder Vognen 

Titel 4 Stelton 

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

Introduktion til Erhvervscase og Århus Charter 

Indhold Materiale udarbejdet til Erhvervscase på baggrund af UVMs bekendtgørelse og 
vejledning 
Århus Charter-casen 

Omfang 
 

20  lektioner 

Særlige 
fokuspunkter 

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. Århus Charter-casen. Der blev 
udarbejdet SWOT-analyse, problemer blev identificeret og kritiske sucesfaktorer 
fastlagt. 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 individuelt på klassen via PowerPoint. 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 
 
Titel 2 
 

Rema1000 

Indhold Materiale udarbejdet til Erhvervscase på baggrund af UVMs bekendtgørelse og 
vejledning 
Rema1000-casen 

Omfang 
 

20 lektioner 

Særlige 
fokuspunkter 

Denne case byggede videre på elevernes erfaringer og arbejdsmetoder ved første 
case. Foskus var på at finde løsninger og vurdere deres konsekvenser samt på 
faserne Handlingsforslag, Konsekvenser og Præsentation, hvor brugen af faglighed 
blev inkluderet, og hvor fokus var på både elevernes økonomiske 
tankegangskompetence, problembehandlingskompetencen, 
databehandlingskompetencen  og modelleringskompetencen .   

I den mundtlige fremstilling var både kommunikationskompetencen og 
ræsonnementskompetencen i fokus. 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Gruppearbejde og individuelt arbejde samt individuel fremlæggelse med afsæt i 
individuelt udarbejdet power point. 
 
PP på uddelingsark er afleveret. 
  

 
 
Titel 3 
 

Odder Vognen 

Indhold Materiale udarbejdet til Erhvervscase på baggrund af UVMs bekendtgørelse og 
vejledning 
Odder Vognen-casen 

Omfang 
 

20 lektioner 

Særlige 
fokuspunkter 

Eleverne har gennemført et helt caseforløb bortset fra synopsis-delen. Fokus har 
været på sammenhæng i valgte problemstillinger, kritiske succesfaktorer, løsninger 
og konsekvenser, ligesom den eksterne informationsindsamling har været et 
fokuspunkt. Der har ligeledes været fokul på elevernes personlige fremlæggelse og 
forberedelse hertil. Alle de økonomiske kompetencer har været i fokus i dette tredje 
forløb. 

 
Væsentligste 
arbejdsformer 

Gruppearbejde samt individuel fremlæggelse power point.  
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Titel 4 
 

Stelton 

Indhold Materiale udarbejdet til Erhvervscase på baggrund af UVMs bekendtgørelse og 
vejledning 
Stelton-casen 

Omfang 
 

20 lektioner 

Særlige 
fokuspunkter 

Fokuspunkt for dette sidste forløb har været synopsis og udarbejdelse af denne. 
Eleverne har gennemført et helt caseforløb med alle 5 faser under 
eksamenslignende vilkår. Fokus har desuden været på sammenhæng og elevernes 
personlige fremlæggelse og forberedelse hertil. Alle de økonomiske kompetencer 
har været i fokus i dette tredje forløb. 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Gruppearbejde samt individuel fremlæggelse power point.  
Hovedparten af eleverne har arbejdet i de grupper som de ønsker at fortsætte med 
ved en evt. eksamen. 

 
 


