
Studieplan for 3H - Foråret 2021 
Studieretningsfag Januar Februar Marts April Maj Bemærkninger 

Virksomhedsøkonomi 
A 

Optimering af 
knappe resurser 
Mål 
1.Redegøre for begrebet 
knappe resurser 
2.Redegøre for begre-
berne kapacitetsresurser 
og variable resurser 
3.Beregne dækningsbi-
drag pr. knap faktor 
4.Redegøre for indholdet 
af begrebet dækningsbi-
drag pr. knap faktor 
5.Udarbejde et priorite-
ringsskema og en optimal 
afsætningsplan under 
hensyntagen til en be-
grænsning i en knap fak-
tor 
6.Redegøre for forskel-
lige muligheder til at ud-
vide aktiviteten 
7.Beregne, om det er løn-
somt at udvide aktivite-
ten, når der er en knap 
faktor 
8.Forklare, hvordan der 
optimeres, når der opstår 
nye aktivitetsmuligheder 
9.Udarbejde et nyt priori-
teringsskema og en ny af-
sætningsplan med nye 
aktivitetsmuligheder 
10.Redegøre for begre-
bet lineær programme-
ring 

33. Investering 
PBL-filmprojekt 
Mål 
1.Redegøre for investe-
ringsbegrebet og identi-
ficere investeringsårsa-
ger 
2.Redegøre for formå-
let/nødvendigheden af 
en investeringskalkule 
3.Identificere og struktu-
rere relevante data til 
brug for udarbejdelse af 
en investeringskalkule 
4.Forklare indholdet af 
følgende metoder til ud-
arbejdelse af investe-
ringskalkuler: a.Kapital-
værdimetoden 
b.Den interne rentefods-
metode 
c.Pay-back metoden 
5.Udarbejde investe-
ringskalkuler og vurdere 
resultaterne 
6.Sammenligne alterna-
tive investeringer 
7.Diskutere og vurdere 
en investerings usikker-
hedsfaktorer 
8.Udarbejde følsomheds-
beregninger, herunder 
beregne kritiske værdier 
for usikre forudsætnin-
ger 

34. Finansiering (A) 
PBL-Ale-farme 
Mål 
1.Redegøre for begrebet finan-
siering 
2.Redegøre for fordele og ulem-
per ved finansiering med frem-
medkapital 
3.Redegøre for fordele og ulem-
per ved finansiering med egen-
kapital 
4.Beregne nøgletallet kapital-
bindingsgrad 
5.Redegøre for indholdet af 
nøgletallet kapitalbindingsgrad 
6.Udarbejde en analyse af den 
horisontale balancestruktur 
7.Udarbejde en analyse af den 
vertikale balancestruktur 

35. Lån og rente 
PBL 
Mål 
Redegøre for begreberne 
hovedstol, rente, afdrag og 
ydelse  
2.Redegøre for afviklings-
formerne annuitetslån og 
stående lån 
3.Redegøre for forskellige 
typer af fremmedfinansie-
ring 
4.Beregne ydelse og effektiv 
rente på forskellige former 
for lån 
5.Vurdere alternative finan-
sieringsmuligheder af en gi-
ven investering 

Repetition 
Faglig skrivning 
Faglig mundtlig-
hed 

Gennem undervisningen i 
virksomhedsøkonomi skal 
eleverne udvikle evnen til 
at forholde sig reflekte-
rende til virksomheden, 
dens værdiskabelse og 
dens økonomiske handle-
muligheder. Endvidere skal 
eleverne udvikle evnen til 
at analysere, vurdere og 
formidle virksomhedsøko-
nomiske problemstillinger 
gennem anvendelse af 
økonomisk teori i en virke-
lighedsnær og internatio-
nal kontekst. 



9.Foretage en samlet 
vurdering af en investe-
ring 

 
 

Engelsk A Business US Business US Litterært emne Litterært emne  Kendskab til erhvervsrela-
terede forhold 
Litterær analyse af væ-
sentlige engelsksprogede 
forfattere 

Spansk Jovenes 
Grammatik 

Mexico 
Geammatik 

Mexico 
Grammatik 

Familia 
Grammatik 

Familia 
Grammatik 
Opsamling 

Få kendskab til unge spani-
eres muligheder og vilkår 
Arbejde med Mexico geo-
grafisk, samfundsmæssigt 
og kulturelt 
Anvende den spanske 
grammatik i skrift og tale 

       

Historie B  Israel/Palæstina-
konflikten  

Israel/Palæstina-
konflikten 

Danmark i krig med fo-
kus på Afghanistan  

Danmark i krig med 
fokus på Afghanistan 
 

Danmark i krig 
med fokus på 
Afghanistan  
Repetition og 
opsamling 

Eleverne skal kunne  
analysere konflikters op-
ståen og håndteringen 
af disse samt demon-
strere indsigt i udviklin-
gen i internationalt sam-
arbejde, demonstrere vi-
den om fagets identitet 
og metoder og anvende 
historisk-kritiske tilgange 
til at indsamle, bear-
bejde og remediere for-
skelligartet historisk ma-
teriale og forholde sig 
kritisk og reflekterende 
til historiebrug, 



 

formulere og formidle 
historiefaglige problem-
stillinger 

Matematik A Differentialligninger Vektorer Multipel regressionsana-
lyse 

Trigonometriske funk-
tioner 

Repetition Identificere matematiske 

problemstillinger, foreslå 

og anvende løsningsmeto-

der * Håndtere formler * 

Gennemføre beviser * 

Gennemføre modelleringer 

herunder forstå modellers 

rækkevidde og begræns-

ninger * Argumentere 

skriftligt og mundtligt * 

Formidling af metoder og 

resultater * Hensigtsmæs-

sig brug af IT 
      -  

       

       

       

       

       

       


