
 

Evaluering af skriftlig eksamen i  
virksomhedsøkonomi 2020 
 
 
Forord 
Dette års notat vedr. evaluering af den skriftlige eksamen i virksomhedsøkonomi bliver i en noget 
kortere udgave, grundet de særlige forhold omkring COVID-19, der bevirkede at der blev afviklet langt 
færre eksaminer sommeren 2020.  
 
I alt 267 elever var til skriftlig eksamen i virksomhedsøkonomi A-opgaven (ny reform 2017) og blot 3 
elever i virksomhedsøkonomi B-opgaven (ny reform 2017). Det er selvfølgelig ærgerligt vi ikke har 
haft flere elever til eksamen i opgaverne, netop fordi det var første gang den nye A-opgave kom i spil. 
Vi kan så håbe, at mange skoler, trods alt, har anvendt opgaverne som prøvesæt i lignende 
eksamenssituationer.  
 
Færre hold og derved færre elever giver derfor også et lavere statistisk grundlag for den 
omsætningstabel, der blev anvendt på baggrund af forcensuren inden censormødet i juni.  
Tillige er det også værd at bemærke, at den generelle vurdering af opgavernes niveau og omfang, af 
samme årsag, er på grundlag af færre tilbagemeldinger end tidligere år. Når det er sagt lander det 
realiserede gennemsnit (på A-niveau) fornuftigt sammenholdt med tidligere år.  
 
Følgende evaluering bygger på censorernes vurdering af opgaverne samt udtræk fra netprøver.dk. 
Slutteligt i evalueringen vil der forelægge en sammenfatning af dette års eksamen og et blik fremad 
mod eksamen 2021.  
 

 



 

 

Virksomhedsøkonomi A (reform 2017) 

 
Opgavens vægt og indhold 
 

VØA  Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Opgave 4 

Vægt i % 44 20 20 16 

Indhold 
Case:  

Nordex Food 
Gruppen 

Styring af knappe 
resurser 

Investering 
Finansiering og 

logistik 

 
Censorernes vurdering af opgaven  
De skriftlige censorer er rigtig godt tilfredse med opgavens niveau og omfang. Således var alle 
censorer enige om, at både opgavens niveau og omfang var passende: 
  

 
 

 
 
Karakterstatistik  
Statistik er udtræk fra netprøver.dk.  
 
Dette års karaktergennemsnit, VØA: 6,64 (2019: 6,71) og (2018: 6,46) 
Dumpeprocent (i %):   7,49  (2019: 8,84) og (2018: 7,74) 

 



 

Karakterfordeling og angivelse i %: 
  

 -3 00 02 4 7 10 12 I alt 

Antal 0 20 19 68 60 79 21 267 

%-andel 0,00 7,49 7,12 25,47 22,47 29,59 7,87 100,00 
 

Karakterfordeling     8% 28% 24% 32% 9% 

EU-forventning   10% 25% 30% 25% 10% 
 
Karakterfordelingerne ved de skriftlige prøver i virksomhedsøkonomi viser, at faget til dels matcher 
EU forventningerne til karakterfordeling for elever der består eksamen i virksomhedsøkonomi A.  
 
Sammenligning af karaktergennemsnit med de øvrige merkantile fag (begge ny reform):  
International økonomi A:  6,12 (1149 elever)  (2019: 5,86) 
Afsætning A:  6,38 (6449 elever) (2019: 5,94) 

 
Udvalgte og relevante kommentarer til opgaven 
’Der er en tendens til at eleverne blander oplysningerne om regnskabsåret 2017 og 2018 sammen.’ 

’Opgave 1.5 omkring pengestrømsopgørelsen har flest elever problemer med.’  

’Kan man evt. lade spørgsmål 1.2 vægte mere og droppe 1.1.? Ellers super god opgave.’ 

’Det virker som om der er kommet flere åbne spørgsmål, og her oplever jeg at især de gode elever har god 
mulighed for at vise gode VØ-kompetencer, mens fagligt svagere elever, der nok har klaret andre opgaver 
fint med "skematiserede svar", bliver mere udfordret. Det fungerer meget godt.’  

’I opgave 1.1 laver eleverne mange point. I opgave 1.2 og 1.3 har eleverne svært ved at adskille spørgsmå-
lene - eleverne (og læreren) har svært ved at frigøre sig fra den klassiske regnskabsanalyse, hvor tingene 
kom i den omvendte rækkefølge.’ 

’Fin opgave, passende længde. Der hvor jeg har trukket point er nogenlunde ens for alle de forskellige sko-
ler.’ 

’I opgave 2.4 finder mange elever det svært at forstå hvad andet og mere de skal i opgaven.’ 

’Flere elever med bilag, hvor det har været omstændigt at lede efter svar.’ 

’Det er tankevækkende, at en hel klasse (stadig) ikke forstår opbygningen af opgave 1.2+1.3.’  

’En rigtig fin opgave. Men den nye spørgeform i opgave 1 giver ikke mere individuelle svar i forhold til den 
"gamle" spørgeform. Godt nok har jeg kun rettet 46 opgaver, men der er efter min mening nu bare op-
stået en ny form for skabelon, som besvarelserne er dannet efter.’ 

Alle kommentarer vil som tidligere år medtages i opgavekommissionens fremtidige arbejde med 
opgavesættene.   
  



 

Virksomhedsøkonomi B (reform 2017) 
 
Opgavens vægt og indhold 
 

VØB Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Opgave 4 

Vægt i % 50 15 15 20 

Indhold 
Case:  

Stryhns A/S 
Forretningsplan og 

likviditetsbudget 
Omkostninger og 

indtjening 
Rapportering 

 
Censorernes vurdering af opgaven 
Som det fremgår af nedenstående grafer, så er de skriftlige censorer i høj grad tilfredse med opgavens 
omfang og niveau:  
 

 
 

 
 
Der har kun været 3 elever til eksamen i virksomhedsøkonomi B-opgaven. Derfor synes det 
formålsløst, at medtage karakterstatistik og kommentarer på opgaven i denne evaluering.  



 

 

Opsamling og afrunding 
Alle kommentarer vil, som tidligere år, medtages i opgavekommissionens fremtidige arbejde med 
opgavesættene.   
 
En eksamen har til formål at dokumentere, i hvilken grad eleverne opfylder de mål, der er fastsat i 
faget. Det konkluderes, at sommerens eksamensopgaver har fungeret hensigtsmæssigt i forhold til 
målet med opgaverne. Eksamensopgaverne har prøvet eleverne bredt i forhold til fagets mål inden for 
kernestofområderne. I opgaverne er der stillet kendte opgaver, men i en ny kontekst med anvendelse 
af de i faget anerkendte spørgeformer og med stigende taksonomi.  
 
Det har været et år med langt færre elever til eksamen i faget. Det kan dog sammenfattes at 
karaktersnitgennemsnittet på A-opgaven ligger fornuftigt. Det gælder også dumpeprocenten som 
ligger på nogenlunde på samme niveau som tidligere år. Som tidligere nævnt, har der været for få 
elever til eksamen i B-opgaven, hvorved der ikke kan konkluderes og sammenholdes på 
karaktergennemsnit og dumpeprocent – hverken i forhold til EU-forventning eller tidligere år.    
 
Kunne du tænke dig at være en del af det skriftlige censorkorps? Skriv gerne en mail til undertegnede. 
Husk du skal indstilles af egen skole. Eksamensdatoen i 2021 er d. 1. juni. Hvis du i forbindelse med 
dette års eksamen har skrevet til mig med ønske om at være en del af censorkorpset, er det ikke 
nødvendigt at skrive til mig igen, med henblik på ønske om skriftlig censur i 2021.  
 
 
 
 

Med venlig hilsen 
Troels Finjord Højberg 
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