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Fag 
 
Indhold Arbejdsformer,  

metode 
Produkt Omfang i 

timer 
Evaluering Progression Faglige mål 

Erhvervs-
case 

I faget arbejdes 
der i henhold til 
bekendtgørelsen 
ud fra PBL forløb 
om fire forskel-
lige virksomhe-
der  
 
Erhvervscase er 
et problembase-
ret læringsforløb, 
der gennemføres 
i et samarbejde 
mellem fagene 
afsætning og 
virksomhedsøko-
nomi. I erhvervs-
case arbejdes 
der med løsning 
af en virksom-
heds interne og 
eksterne udfor-
dringer. Løsnin-
gerne udvikles på 

Der arbejdes med virke-
lighedsnære og prakti-
ske problemstillinger, 
der skal give eleverne 
en grundlæggende for-
ståelse for økonomiske 
problemstillinger.  
 
Fagets arbejdsform er i 
høj grad induktive prin-
cip, hvor eleverne iden-
tificerer problemstillin-
ger og løser disse ved 
anvendelse af fagets te-
orier og modeller på 
egen hånd, hvor under-
visernes rolle er proces-
styring og vejledning. 
 
 Det deduktive undervis-
ningsprincip anvendes 
alene ved korte og mål-
rettede forløb, hvor der 
er fokus på at formidle 
mål, rammer og metode 

Der arbejdes 
løbende 
igennem 
året med 4 
synopsis af 
ca. 5 sider + 
bilag; samt 
mundtlig 
fremlæggel-
ser, der øver 
processen i 
forhold til 
den afslut-
tende eksa-
mens.  
 

Ca. 60 ti-
mer  

Eleverne mod-
tager løbende 
formativ feed-
back på deres 
arbejde, hvor 
elev og under-
viser i fælle-
skab reflektere 
over de faglige 
mål og om de 
er opnået.  
Dette giver et 
fremadrettet 
billede af den 
enkelte elevs 
styrker og 
fremskridt og 
giver grundlag 
for justering af 
undervisningen 
i forhold til den 
enkelte elev. 
 
Der gives desu-
den løbende 

Progressionen i faget 
sker igennem arbejdet 
med PBL forløbene, hvor 
der løbende sker en 
mindre og mindre lærer-
styret proces.  
 
De forskellige arbejds-
former skal alle med-
virke til at fremme ele-
vernes evne til at analy-
sere og vurdere afsæt-
nings- og virksomheds-
økonomiske problemstil-
linger samt styrke ele-
vernes kompetencer, jf. 
kompetenceblomsten 
 
 

Ifølge bekendt-
gørelsen af 
2019 for Er-
hvervscase: 
 
̶ indsamle, ana-
lysere og vur-
dere informati-
oner om virk-
somhedens in-
terne og eks-
terne forhold 
 
 ̶ identificere en 
virksomheds 
kritiske succes-
faktorer ud fra 
en analyse af 
virksomhedens 
forretningsmo-
del 
 
 ̶ argumentere 
for en virksom-
heds centrale 



 

 
 

baggrund af fag-
ligt funderede 
analyser og krea-
tivt arbejde. Der 
arbejdes i er-
hvervscase med 
spørgsmål i rela-
tion til individ, 
virksomhed og 
samfund i rela-
tion til den en-
kelte virksom-
hed. 
 
 De valgte cases: 
 
- Bila (handels-
virksomhed) 
- Brøchners Ho-
tel (service virk-
somhed) 
- Hansen Flødeis 
(produktion virk-
somhed) 
- DM case 2020 

for erhvervscase 
 
Alle cases tager ud-
gangspunkt i et PBL for-
løb med virkeligheds-
nære aktuelle cases der 
dækker alle tre typer af 
virksomheder (handels, 
produktion, service).  
 
Der arbejdes i grupper 
fastsat af underviserne, 
samt af eleverne selv – 
men der ønskes i høj 
grad en refleksion over 
gruppe sammensætnin-
gen fra elevernes side.  

summativ 
standpunkt, så-
ledes eleven 
har mulighed 
for at reflek-
tere over egen 
indsats og ar-
bejde fremad-
rettet med 
egne styrker 
og svagheder.    

udfordringer ud 
fra interne og 
eksterne analy-
ser 
 
 ̶ udvikle løsnin-
ger på en virk-
somheds udfor-
dringer ud fra 
en kreativ pro-
ces 
 
 ̶ argumentere 
fagligt for ud-
valgte løsninger 
og deres konse-
kvenser 
 
 ̶ formidle viden 
med anven-
delse af faglige 
ræsonnemen-
ter 
 
 ̶ anvende it og 
medier til infor-
mationssøg-
ning, samar-
bejde, produk-
tion og formid-
ling 
 
 ̶ forholde sig 



 

 
 

kritisk til egne 
arbejdsproces-
ser og resulta-
ter 

 


