
 

Gode råd til caseeksamen 

 
Generelt: 
 

 Sæt dit ind i eksamensformen 
 Sæt dig ind i casevirksomheden – arbejd gerne med 20 skarpe til IC Companys 
 Søg flere oplysninger i casematerialet om IC Companys 

 Der findes et område for hvert af grundfagene, hvor du kan hente inspiration 
 

Selve casearbejdsdagen: 
 

 Organiser, planlæg og sæt struktur på arbejdet. Der er 8 timer til rådighed. Fordel 
tiden mellem de 5-7 opgaver 

 Hav hjælpemidler parat (bøger, notater, opgaver, pc, lommeregner) 
 Find gode samarbejdspartnere – det er en god idé at vende opgaverne med 

hinanden 

 Det er vigtigt, at alle opgaver er gennemarbejdede af alle, da alle står til ansvar for 
alle opgaver ved eksamen 

 Der er (som hovedregel) ikke mulighed for at få hjælp af lærer på 
casearbejdsdagen, hvis ikke skolen har en coach-ordning 

 

Hvordan forbereder du eksamen? 
 

 I princippet er der forberedelsestid fra casearbejdsdagen indtil eksamensdagen 
 Tænk på præsentationsteknik, brug audio-visuelle hjælpemidler 
 Udarbejd gerne præsentationsmateriale i form af PowerPoint måske med links til de 

forskellige opgaver 
 Gem dine på både præsentationsmaterialer på en usb-pen, på skolens IT-system 

eller i Dropbox, så du har en form for sikkerhedskopi 
 Afprøv præsentationsmaterialerne på forhånd på skolens it-system 
 Organisér dine præsentationsmaterialer i rækkefølge, måske i en mappe, så du 

nemt kan finde det materialet til den opgave, censor beder dig indlede med 
 Øv præsentationen for hinanden gerne som rollespil med eksaminator 

 Forsøg at bruge din nervøsitet konstruktivt – i virkeligheden sætter den dig i stand 
til at yde dit bedste 

 Lav udskrifter af de forskellige materialer/løsninger til både lærer og censor 

 Udskriv eventuelt uddelingskopier af dit PowerPoint til lærer og censor. De bliver 
glade for at have noget at notere på 

 Du kan finde billeder til dit præsentationsmateriale i materialebanken på emu.dk 
 

http://www.emu.dk/modul/til-elever-den-merkantile-caseeksamen-2013-14


 

Selve eksamensforløbet: 
 

 Eksamen varer 30 minutter – inklusiv votering og karaktergivning 

 Reelt varer eksamen altså ca. 25 minutter 
 Censor bestemmer hvilken opgave, du skal starte med. Censor siger også tak, når 

du skal gå videre med endnu en opgave. Du kan nå ca. to opgaver 

 Det bedste er selvfølgelig, hvis du selvstændigt går i gang og styrer slagets gang 
 Det er eksaminator (din lærer), der eksaminerer, men censor kan også stille 

spørgsmål 

 Brug eventuelt talekort som støtte (eller stikordene fra dit PowerPoint) 
 Hold øjenkontakt med eksaminator, som støtter dig i, at du er på rette vej og med 

mimik og spørgsmål hjælper dig på rette spor, hvis du er på vej ud af en tangent 

 Husk at argumentere for dine svar og bruge fagets værktøjskasse, dvs. 
begrebsapparat 

 Din lærer stiller uddybende spørgsmål, hvis du glemmer at argumentere 
 Vis at du kan bruge IT-værktøjer, dvs. regneark og økonomisystem. Det er en god 

idé at lukke programmerne op og vise dem i brug 
 

Faldgruber: 
 

 Pas på oplæsning og lærebogsafhængige formuleringer 
 Pas på at dit oplæg ikke bliver for teoretisk, husk hele tiden at inddrage IC 

Companys, så du viser, at du kan omsætte teori til praksis  
 

 
 


