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Undervisningsplan for EUX Merkantil - Studieåret-  
Finansiering C 

 

Finansiering er et samfundsvidenskabeligt fag, der omfatter viden og kundskaber om finansielle 

institutioner og deres produkter samt finansielle markeder. Faget beskæftiger sig med finan-

sielle beslutninger omkring kapitalfremskaffelse og finansielle investeringer i en international 

kontekst. Der arbejdes i faget med almenmenneskelige spørgsmål i relation til individ, virksom-

hed og samfund.  

De faglige mål for Finansiering C:   

Eleverne skal kunne:  

1) Afgøre hvilke forhold, der har betydning for en virksomheds kapitalanskaffelse og finan-
sielle investeringer, herunder demonstrere vinden og kundskaber om fagets identitet og 
metoder 

2) Identificere, formulere og løse afgrænsede problemer, der knytter sig til en virksomheds 
kapitalanskaffelse og finansielle investeringer  

3) Anvende simple finansielle modeller 
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4) Ræsonnere med anvendelse af fagets teori 
5) Indsamle, bearbejde og præsentere informationer om finansielle forhold og vurdere in-

formationernes troværdighed og relevans.  
6) Fortolke og formidle informationer om finansielle forhold bredt og i samspil med andre 

fag.  
7) Anvende simple matematiske og digitale redskaber.  

 
 

Finansiering C til EUX 
 
U N D E R V I S N I N G S P L A N  F O R  E U X  M E R K A N T I L  -  S T U D I E Å R E T -   

F I N A N S I E R I N G  C  

 

gennemført undervisning - sendes til censor og elever 
 

Forløb nr. Titel 

1 Grundlæggende forståelse for begreber og pengeinstitutternes hovedopgave og produkter 

2 Finansielle markeder  

3 Finansielle institutioner - Realkredit 

4 Centralbankerne 

5 Fondsbørsen – analyse af investering i aktier og obligationer  

6 Eksamensprojekt – PBL opgave valg  

 
 
De angivne kapitler er fra:  
Systime bogen Finansiering C. (lærerplan 2017) = kaldet F 
og Finansiering og privatøkonomi C(lærerplan 2010)= kaldet FP 
Elevtid i faget er 15 timer som anvendes på 3 PBL-opgaver  
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Uv-forløb 1 
 

 

Pengeinstitutternes hovedopgave og grundlæggende forståelse for 
begreber 

 

Elevtid 

Anvendt littera-
tur 
 
 
 
 
F kap. 1+2 
FP kap. 2 
 

 
 
 
 
FP Kap. 2 

Appendiks A 
 
 
 
 
Tværfagligt pro-
jekt EO2/ Hay 

 
PBL-opgave 
 
 
 
 
 
 
 
Artikler  
 

 

Introduktion til faget, eksamensformen B, Undervisning via Moodle 
forløb, bekendtgørelse og faglige mål  

 

Kernestof: 

Pengeinstitutternes hovedopgave  

Analyse af ind/udlånsprodukter 

Kreditvurdering af privatkunder og erhvervskunder 

 

 

Supplerende stof: 

 

Forståelse for ydelse, rente, afdrag og låneformerne serielån, annui-
tetslån og stående lån 

Fremdiskontering, tilbagediskontering af annuiteter og af en kapital. 

Sammenligning af låntyperne 

 

 

• EO2 Hay-projekt/tværfagligt projekt med oplæg fra Hay på 
skolen. Finansieringsfaget indgår i projektet gennem case om 
finansiering af lastbiler hos Hay, kreditvurdering og analyse af 
nøgletal for Hay´s regnskab. 

• PBL- opgave om billån – kontakt til bilforhandler og tilbud fra 
bank. 

• Grundlæggende viden om låneformerne serielån, annuitets-
lån, stående lån. Udregning af ydelser, ÅOP og effektiv rente i 
øvelsesopgaver.  

• Øvelser i Excel – udregning af ydelser,  rente, afdrag – amorti-
sationsplaner. Udregning af effektiv rente.  

• Nyhedsstof om kviklån bl.a. ” Morgan har 27 kviklån”.  

• Eleverne arbejder med kontotyper og prislister fra bankernes 
prislister – små opgaveløsninger 

• Artikel om Bankernes solvens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 t 

 

 

Omfang 
 

11 moduler af 90 min 
5 elevtimer 
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Særlige fokus-

punkter 
Sammenligning af lån og kreditvurdering af en privatkunde kontra 
erhvervskunde. Tværfagligt arbejde med udgangspunkt i Hay 

 

Mål fra bekendtgørelsen: 

Eleverne skal kunne redegøre for finansielle institutioner og virksom-
heder. 

Kernestof: De finansielle institutioner og virksomheder. 
• De finansielle institutioner og virksomheders funktioner 
• Finansielle produkter 

 

 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning, opgaveløsning og klassediskussioner. Tværfagligt 
arbejde i grupper og løsning af små virkelighedsnære opgaver. 

 

 
 

Forløb 2 
 

 

Finansielle markeder   

 

 
F kap. 3+4+5 

Kernestof: 

1. Obligations markedet 

2. Aktiemarkedet  

3. Pengemarkedet og det økonomiske kredsløb  

 

Supplerende stof: 

• Udregning af værdien af en tegningsret vedr. aktier.  

• Teoretisk kursværdi på en aktie gennem opgaver.  

• Forståelse for begreberne nominel, direkte , effektivrente og 
udtrækning på en obligation gennem opgaveløsning. An-
vendelse af Excel til udregning 

• Tidligere eksamensopgave om Obligationer og forskellen ml. 
obligationer/aktier ud fra artikel – udregning af direkte ren-
te- miniopgave. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

Omfang 
 

8 lektioner af 90 min 
 

 

Særlige fokuspunk-
ter 

Obligationsudstedere og deres formål samt obligationstyper.  

Begreberne obligationskurser, kursværdi, direkte rente og effektiv 
rente 

Aktiebegreber, aktieklasser, tegningsretter og forståelse for antal 
tegningsretter i forhold til køb af nye aktier.  

Mål fra bekendtgørelsen: 
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Eleverne skal kunne redegøre for hvilke forhold, der har betydning 
for en virksomheds kapitalanskaffelse og finansielle investeringer.  

 

Væsentligste ar-
bejdsformer 

Klasseundervisning, opgaveløsning og klassediskussioner. 
Gruppearbejde og løsning af mindre virkelighedsnære opgaver. 
 
 

 

 
 
 

Forløb 3  
 

 
Finansielle institutioner – Realkredit 

 

F kap. 8  
 

Kernestof: 

Finansielle markeder – Realkreditinstitutionerne og deres produkter 

Realkreditinstitutionernes hovedopgave 

Analyse af Realkreditprodukter og virksomhedens kapitalfremskaffel-
se ved køb af fast ejendom.  

 
Supplerende stof: 

• Salgsopstilling fra ejendomsmægler – begrebsforståelse for 
udbetaling, og nuværende lån i ejendommen, brut-
to/nettoydelse, ejerudgifter m.m. 

• PBL-opgave om Realkreditlån – vurdering af hvilket Realkre-
ditlån ud fra casefamilie.  Anvendelse af Excel.  

• Brug af låneberegneren på Realkredit Danmarks hjemmeside 
til løsning af opgaver – analyse af forskellige lånetyper  

• Videoklip fra youtube om Realkreditlån, belånsprocenter, 
omlægning af lån, bidragssatser, fastforrentede lån og varia-
belt forrentede lån.  

• Konvertering af lån – op/nedkonvertering gennem lille opga-
ve.  

• Tidligere eksamensopgave om Realkreditlån  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 t 

Omfang 
 

12 lektioner af 90 min 
 

 

Særlige fokuspunk-
ter 

Forløb 3 er omfattende og skal have særlig tid. 

 
Faglige mål: 
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Eleverne skal kunne identificere, formulere og løse afgrænsede pro-
blemer, der knytter sig til en virksomheds kapitalanskaffelse. 

 
 
 

Væsentligste ar-
bejdsformer 

Tavleundervisnings, opgaveløsning individuelt  
Gruppearbejde – fremlæggelser om analyse af forskellige realkredit-
lån. 
Faglig læsning og klassediskussioner. 
PBL- opgave om realkreditlån.  
 
 

 

 

Forløb 4  
 

 
Centralbankerne 

 

F kap. 9+10 
 

Kernestof: 

Nationalbankens hovedopgaver og funktion 

Økonomisk vækst og inflation 

Rentedannelse 

Penge- og valutapolitik – Nationalbankens redskaber 

ECB, hovedopgaver og funktion  
Supplerende stof: 

Undervisningsmaterialer med artikler, videoklip og statistisk mate-
riale fra Nationalbankens hjemmeside  

https://undervisning.nationalbanken.dk/undervisningsmateriale 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 t 

Omfang 
 

6 lektioner af 90 min 
 

 

Særlige fokuspunk-
ter 

 
Faglige mål: 

Eleverne skal kunne redegøre for Nationalbankens opgaver og værktø-
jer de kan sætte i spil i forhold til penge- og valutapolitik.  

Eleverne skal kunne redegøre for inflationsbegrebet og påvirkningen 
på samfundsøkonomien.  

 
 
 

 

Væsentligste ar-
bejdsformer 

Tavleundervisnings, opgaveløsning individuelt  
Gruppearbejde og fremlæggelse. Klassediskussioner. 
 
 

 

 

 

https://undervisning.nationalbanken.dk/undervisningsmateriale
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Forløb 5  
 

 

Fondsbørser – analyse af investering i aktier og obligationer  

 

F kap.11 + 12 + 13  
 

Kernestof: 
Fondsbørsens hovedopgaver og produkter 
Aktørerne på aktie- og obligationsmarkedet 
Investorer og investorprofil 
Analyse af investeringer i aktier 
Analyse af investeringer i obligationer  
 
Supplerende stof: 

• Relevante artikler om forhold som påvirker investeringer i ak-
tier og obligationer – bl.a ” temaer som påvirker aktiekurserne 
under det amerikanske valg”.  

• Arbejde med virksomheder i forhold til defensive/cykliske ak-
tier 

• Investortyper i forhold til artikelmateriale 

• PBL-opgave om aktieinvestering i selvvalgt virksomhed fra 
Børsen– Børsrelaterede nøgletal, aktierelaterede nøgletal, 
regnskabsnøgletal.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 t 

Omfang 
 

8 lektioner af 90 min 
 

 

Særlige fokuspunk-
ter 

 
Faglige mål: 

Eleverne skal kunne redegøre for hvilke relevante nøgletal der bør 
indgå i en investors analyse af et aktieselskab.  

 

 
 

 

Væsentligste ar-
bejdsformer 

Tavleundervisnings, opgaveløsning individuelt  
Gruppearbejde og fremlæggelse. Klassediskussioner. 
 
 

 

 

Forløb 6 
 

 
PBL-opgave – eksamensprojekt 

 Kernestof: 

Eleven vælger en af de tre PBL-opgaver med emnerne:  

• Realkreditlån  

• Aktie- obligations investering  

• Låneformer og billåns finansiering 

• Finansielle markeder 

• Kapitalanskaffelse og anvendelse 
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• ECB’s virke og formål 

• Nationalbankens formål og virke. 

• Aktieinvestering 

• Obligationsinvestering 

 

Eleverne udarbejder individuelt eller i små grupper deres PBL-
eksamensopgave.  

 
 
 

Omfang 
 

5 lektioner af 90 min 

Særlige fokuspunkter Særlig fokus på udarbejdelse af relevant problemstilling.  
Udfærdigelse af problemformulering på de tre taxonomiske niveauer.  
Problemstillingen skal være virkelighedsnær.   
 
 

Væsentligste arbejds-
former 

Projektarbejde, fordybelse og refleksion over PBL- opgaven.  
Evt. med Gruppearbejde og klassediskussioner. 
Lav styring, læreren som konsulent og/eller deltager. 
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Undervisningsprincipper 
Gennem undervisningen skal eleverne udvikle deres evne til at analysere, vurdere og formidle pro-
blemstillinger omkring kapitalfremskaffelse og finansielle investeringer gennem anvendelse af fagets 
teori. Undervisningen skal desuden fremme elevernes evne til at arbejde struktureret og målrettet, 
men også innovativt med løsning af en virksomheds finansielle udfordringer.   

Undervisningen skal udvikle elevernes evne til at forholde sig til virksomhedens finansielle handle-
muligheder i en international kontekst.   

Undervisningen skal bidrage til udviklingen af elevernes digitale kompetencer og dannelse. Desuden 
skal undervisningen fremme elevernes nysgerrighed og engagement i fagets discipliner og de uddan-
nelses- samt karrieremæssige muligheder, som faget indbyder til. Undervisningen skal endelig frem-
me elevernes evne til produktion af viden i overensstemmelse med god akademisk praksis.   

Faget skal bidrage til udviklingen af elevernes almendannelse ved at skærpe elevernes forståelse af sig 
selv som individer og borgere i et åbent markedsøkonomisk og demokratisk samfund.  

 

IT INDDRAGES I UNDERVISNINGEN 
It og medier anvendes i undervisningen som fagligt redskab og som støtte for elevernes læreproces i 

faget. Gennem undervisningen skal eleverne udvikle evnen til at anvende et bredt udsnit af digitale mu-

ligheder, herunder indgå i samarbejde med andre i digitale fællesskaber. Undervisningen skal bidrage til 

at udvikle elevernes evne til på reflekteret vis at udvælge, analysere og vurdere information og samtidig 

udvikle en kritisk tilgang til internettets teknologi og kommunikationsformer.   

 

 

Evaluering  
Gennem individuel vejledning, brug af interne prøver og tilbagemeldinger på faglige aktiviteter skal 

eleverne undervejs i det samlede forløb bibringes en klar opfattelse af niveauet for og udviklingen i det 

faglige standpunkt. Grundlaget for evalueringen skal være de faglige mål. Der skal desuden gennemfø-

res aktiviteter, som får eleverne til selv at reflektere over faglig udvikling.   

Specielt i forbindelse med PBL forløb inddrages aktiviteter, som stimulerer den individuelle og fælles 

refleksion over udbyttet af undervisningen. I tilbagemeldinger på skriftlige og mundtlige aktiviteter skal 

der ske en fokuseret vejledning med præcise anvisninger på forbedringer vedrørende anvendelse af 

fagets teori og faglige ræsonnementer.  

Dokumentation  
De udarbejdede PBL forløb er elevens dokumentation i faget.   

Afsluttende prøve  
 

Prøveform a: Caseeksamen 

 

Prøveform b vælges: Lodtrukken opgave 
Der afholdes en mundtlig prøve på grundlag af et PBL forløb fra undervisningen, jf. pkt. 3.2., og en 
opgave med et antal spørgsmål og bilag. Opgaverne med bilag sendes til censor forud for prøvens af-
holdelse.   

Eksaminationstiden er ca. 30 minutter pr. eksaminand. Der gives ca. 30 minutters forberedelsestid.   
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Eksaminationen er todelt. Den ene del består af eksaminandens korte præsentation, fem til syv minut-
ter, af et selvvalgt PBL forløb fra undervisningen suppleret med uddybende spørgsmål fra eksaminator.   

Den anden del tager udgangspunkt i den trukne opgave og former sig som en samtale mellem eksami-
nand og eksaminator. Eksaminationstiden fordeles ligeligt mellem de to dele.  

Den enkelte opgave må højst anvendes ved tre eksaminationer på samme hold. Et opgavesæt skal i al 

væsentlighed dække de faglige mål og kernestoffet. 

 

Eksaminationsgrundlag 

 (Fra fagbilag)  
Ved prøveform a er eksaminationsgrundlaget elevens PBL forløb og elevens løsning af de 5-7 caseopgaver.  

Ved prøveform b er eksaminationsgrundlaget elevens PBL forløb og elevens løsning af den ukendte lodtrukne opgave.  

Eksaminationsgrundlaget er det faglige stof eller materiale, der eksamineres ud fra. Ud fra eksaminati-

onsgrundlaget skal det være muligt for eleven at demonstrere opnåelse af de faglige mål i faget.   

I begge prøveformer indgår elevens PBL forløb (dokumentation) som eksaminationsgrundlag. I prøve-

form  

a) er eksaminationsgrundlaget tillige elevernes løsning af de caseopgaver, som censor udpeger som 

grundlag for eksaminationen, mens det i prøveform b) er løsningen af den ukendte lodtrukne op-

gave.  

Bedømmelsesgrundlag 

 (Fra fagbilag)  
Ved prøveform a er bedømmelsesgrundlaget en helhedsvurdering af elevens løsning af caseopgaven og elevens mundtlige præstation.  

Ved prøveform b er bedømmelsesgrundlaget en helhedsvurdering af elevens løsning af den ukendte lodtrukne opgave og elevens mundtlige 

præstation.  

Bedømmelsesgrundlaget er de produkter, processer eller præstationer, der gøres til genstand for be-

dømmelsen. Bedømmelsesgrundlaget i faget finansiering en kombination af en helhedsbedømmelse og 

elevens mundtlige præstation.    

Caseopgaven eller den ukendte lodtrukne opgave helhedsbedømmes, hvorfor også elevens skriftlige 

arbejde, herunder beregninger, indgår i bedømmelsen. I forhold til dokumentationsopgaven bedømmes 

udelukkende den mundtlige præstation, hvilket gælder for begge prøveformer.   

Eleven skal kende bedømmelsesgrundlaget fra undervisningens begyndelse.  

Bedømmelseskriterier 
 

 (Fra fagbilag)  

Bedømmelsen er en vurdering af, i hvilken grad eksaminandens præstation opfylder de faglige mål, 

som de er angivet i pkt. 2.1.  

I bedømmelse af elevens præstation i faget lægges bl.a. vægt på følgende:  

- Eleven udtrykker sig klart og præcist i et korrekt fagligt sprog  

- Eleven inddrager konkrete, relevante og aktuelle eksempler fra praksis  

- Eleven udviser forståelse for brugen af modeller og argumenterer for sine valg  

- Eleven udfører beregninger med formler og korrekt resultat   
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I fagbilaget for finansiering er udformet 4 eksempler på bedømmelseskriterier på et overordnet plan. 

Eksemplerne kan bruges som rammer for arbejdet med bedømmelseskriterier på skolen i faget (gerne i 

forhold til arbejdet i undervisningen men også i forhold til elevens standpunktsbedømmelse), og ikke 

mindst som inspiration til at udforme mere konkrete bedømmelseskriterier i forhold til prøven i faget.  

 
  

Afsluttende standpunktsbedømmelse 

 (Fra fagbilag)  

Når eleven har afsluttet undervisningen, afgives en standpunktskarakter. Eleven bedømmes i forhold til 

fagets mål, og karakteren gives på baggrund af elevens PBL forløb og øvrige præstationer og munder 

ud i en samlet vurdering af elevens kompetencer i faget.  

 
 


