
 

 
 

Evaluering af skriftlig eksamen i virksomhedsøkonomi sommeren 2017 
Evalueringen af skriftlig eksamen sommeren 2017 i virksomhedsøkonomi niveau A og B omfatter 

en kort karakteristik af opgaverne, censorernes vurdering af opgaverne, en karakterstatistik og en 

liste med udvalgte tilbagemeldinger fra censorerne. 

Der var godt 5.248 elever til prøve i virksomhedsøkonomi niveau A, 1.762 til niveau B. Der 

medvirkede 78 censorer ved censormødet i virksomhedsøkonomi.  Evalueringen bygger på 

censorernes evaluering af årets opgaver og karakterstatistikkerne bygger på udtræk fra 

Netprøver.dk.   

Virksomhedsøkonomi niveau B 

I opgavesættet til VØ B er case virksomheden Active Sportswear Int Holding A/S og omfatter i 

øvrigt følgende temaer  

VØ B maj 2017 Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Opgave 4 
 

Vægt i % 45 25 15 15  

 Indhold Case virksomhed Tema 

 

  Active  

Sportswear 

Kalkulation og 

indtjening 

Virksomhedens 

rapportering 
Distribution   

 

Censorerne udtrykker tilfredshed med sommerens opgave på niveau B. Det er i overensstemmelse 

med erfaringerne fra tidligere år, at omkring 5-10 % af censorerne mener, at det faglige niveau er 

for lavt henholdsvis for højt. 84 % af censorerne mener, at antallet af opgaver i opgavesættet er 

passende.  

Censorernes vurdering af VØ B opgaverne 

 
For lavt Passende For højt Ved ikke Antal 

Det faglige niveau 

5 44 3 3 55 

9% 80% 5% 5% 
 

Omfanget 

4 46 1 4 55 

7% 84% 2% 7% 
 



 

Virksomhedsøkonomi niveau A 

I opgavesættet til VØ A er case virksomheden Fertin Pharma A/S og omfatter i øvrigt følgende 

temaer  

VØ B maj 2017 Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Opgave 4 
 

Vægt i % 45 15 20 20  

 Indhold Case virksomhed Tema 

 
Fertin Pharma A/S 

Styring af knappe 

faktorer 
Investering Budgettering   

 

Virksomhedsøkonomi niveau A - opgaven med netadgang 

I opgavesættet til VØ A - netopgaven er case virksomheden Active Sportswear Int Holding A/S og 

omfatter i øvrigt følgende temaer  

VØ B maj 2017 Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Opgave 4 
 

Vægt i % 45 15 25 15  

 Indhold Case virksomhed Tema 

 
  Danish Crown-koncernen Knap kapacitet Investering Logistik   

 

Censorerne udtrykker stor tilfredshed med sommerens opgave på niveau A. 96 % af censorerne 

udtrykker, at det faglige niveau er passende, og 91 % at opgavesættet har et omfang der er passende 

til rammerne for prøven. 

Censorernes vurdering af VØ A opgaverne 

 
For lavt Passende For højt Ved ikke Antal 

Det faglige niveau 

1 71 0 2 74 

1% 96% 0% 3% 
 

Omfanget  

2 62 2 2 68 

3% 91% 3% 3% 
 

 

Karakterstatistik 

Nedenstående udtræk fra Netprøver viser, at karaktergennemsnittene i de skriftlige prøver i 

virksomhedsøkonomi ligger på niveau med gennemsnittene i de øvrige økonomiske fag. 

Karaktergennemsnittet i virksomhedsøkonomi ligger på niveau med tidligere års gennemsnit. 

Karaktergennemsnittet i VØ A - netprøver ligger næsten et helt karakterpoint over tidligere års 

karaktergennemsnit.  



 

 

Karakterfordelingerne ved de skriftlige prøver i virksomhedsøkonomi viser, at faget i høj grad 

matcher EU forventningerne til karakterfordeling for elever der består eksamen i faget. 8-11 % af 

eleverne dumper prøven i faget. Dumpeprocenten i virksomhedsøkonomi har de seneste mange år 

ligget på omkring 10 %.  

Sammenstilles karakterfordelingen i virksomhedsøkonomi med de øvrige hhx fags 

karakterfordeling ses det, at faget topper i forhold til at matche EU forventningerne til en 

karakterfordeling. 

 

 

 



Udvalgte tilbagemeldinger fra censorerne 

Nedenfor følger udvalgte, men repræsentative,  tilbagemeldinger fra censorerne i forbindelse med 

evalueringen af sommerens prøver. Tilbagemeldingerne peger vel på nogle centrale udfordringer for 

faget i forhold til undervisningen, men vel også eksamen. 

Beskriv typiske positive sider 

 A: Fint rundt i A-stoffet B: Fin opgave, kom godt rundt i pensum. 

 A opgaven: mange er gode til at vise deres fremgangsmåde ved beregningsopgaverne. B 

opgaver: Distribution - elever viser generelt faglig sikkerhed 

 A-prøven mange klarer regnskabsanalysen godt. Oplæg regnskabsanalysen var meget fin til 

A-prøven. De fleste har også godt fat i lineærprogrammering og investering. 

 At mange elever har svar til alle spørgsmål i opgaverne 

 De tre særskilte beregningsopgaver giver den lidt svagere elev mulighed for at hente point. 

 Der er kendskab til opgavetyperne. Få elever springer hele opgaver over. Gælder både A og 

B niveau. Eksamenssættene var meget "klassiske". Interessant hvordan en klasse tydeligt ser 

HR i analyse af værditilvækst i opg. 1.2. 

 Flere svage elever bruger deres sunde fornuft og skriver sig ud af besvarelsen. Det afslører 

tit en vis økonomisk tankegangskompetence, hvilket trods alt kan/bør give nogle point. 

Derudover kan jeg se af enkelte besvarelser at eleverne trækker på viden fra andre fag, 

hvilket er positivt. 

 God forståelse fra elevernes side i forhold løsning af opgavernes forskellige karakter. Her 

særligt fokus på god træning i regnskabsanalyse. God forståelse for investering og 

opsætning heraf. 

 Jeg synes, eleverne når pænt igennem opgaverne. Eleverne er fortrolig med netprøver.dk - 

og det virker som om at de er fortrolige med prøveformen. Jeg synes, opgaverne er håndteret 

godt af eleverne og opgaverne har fat i kernestoffet i faget. 

Beskriv typiske fejl eller mangler 

 

 A niveau: Eleverne vurderer ikke de enkelte elementer i logistik effektivitet, men betragter 

det meget overordnet Eleverne kan ikke finde ud af at beregne vareforbug og 

bruttofortjeneste på baggrund af den oplyst bruttoavanceprocent. Manglende forståelse for at 

afskrivninger ikke påvirker likviditeten. 

 A: Mange regnskabsanalyser bære præg af at være "skabelon-agtige". En del af eleverne 

kommer ikke i bund i 1.2 omkring den logistiske effektivitet. I og 2 er der nogle elever der 

har fejl i deres excel ark til knap kapacitet og de forholder sig ikke til tallene, så de opdager 

det ikke. En del elever bliver udfordret i likviditetsbudgettet, det er nok længe side det blev 

gennemgået. B: Mangler måske analyse af soliditet og likviditet - regnskabsanalyserne 

bliver lidt tynde ind imellem. I opgave 2.2 over stort set alle DG. En stor del af eleverne 

redegør i stedet for at diskuterer. Mange går også fejl i 3.3 om nedsættelse af varelagerets 

værdi 

 Artiklerne inddrages ikke i regnskabsanalysen Regnskabsanalysens nøgletal "remses op" - 

uden at forholde sig til tallene. Logistisk del mangler brug af de faglige begreber. Regnefejl 



ved budgetteringsopgaven - måske svær at gennemskue for eleverne vedr. 

likviditetsforskydningerne. 

 B-prøven: Håbløse regnskabsanalyser - de kan ikke håndtere både negativ egenkapital og 

negative tal. B-niveau eleverne er som udgangspunkt ikke de stærkeste, hvorfor det er 

uhensigtsmæssigt at give dem en så svær analyse. A-prøven: Stærkt varierende fra klasse til 

klasse. Enkelte klasser(alle i klassen) kunne ikke lineærprogrammering. Derudover har de 

meget svært ved opgave 1.2, hvor de formulerer sig meget dårligt og tit modstridende. 

Mange af dem glemmer at konkludere, hvorvidt den logistiske effektivitet påvirkes positivt 

eller negativt. Desuden store problemer med bruttoavancen i opgave 4. Generelt er både a og 

b-elever for dårlige til at strukturere de tekstmæssige besvarelser. 

 Fordybelse. De spørgsmål af mere kvalitativ art, hvor der skal begrundes, vurderes, 

diskuteres eller forklares bliver besvaret for overfladiske. VØ A: Eks. omkring logistisk 

effektivitet får eleverne ikke koblet teori til case-materialet. Der sker ikke en forankring 

mellem "empiri" og teori. Værdikædeanalyse mangler argumentation for hvori værdikædens 

værditilvæksten ses og hvorfor. Artiklerne til nøgletalsanalyse prioriteres for lidt eller 

glemmes/overses. Lineær programmering er svært Eleverne har svært ved at beregne 

varebrug med oplysning om bruttoavanceprocent (opg. 4.1). VØ B: Når ikke-

beregningsopgaver besvares er det ofte med korte svar, hvor det kniber med argumentation 

og ræsonnement. Der mistes point ved at svare for "ja-nej-agtigt," således at helhedstrykket 

bliver, at eleven er god til beregningsopgaver, men har svært ved at formulere gode svar på 

økonomiske sammenhænge. 

 Mange løser ikke opgaven med knap kapacitet på A-niveau. Bruttoavance/Vareforbrug har 

drillet mange i budgetopgaven. For mange elever har besvarelser/beregninger, som er 

uargumenteret eller beregning ej dokumenteret, selvom svaret måske er korrekt. Især på B-

niveau er elevernes besvarelse til vurder og diskuter spørgsmålene virkelig mangelfulde. 

Ofte kun 2-3 liners besvarelse. Mange elever inddrager stadig ikke artikler i 

regnskabsanalysen. I kalkulationsopgaven på B-niveau er der en del, som ikke opstiller 

korrekt, men blot har resultattal fra deres regneark, som det er umuligt at se udregning ved 

fejl eller bare generelt hvordan de er nået frem til tallet, som måske er korrekt udregnet. 

Ordet "Bidragskalkulation" bliver f.eks. også kun nævnt ganske på gange. 

 VØA sps. 1.2 som giver 10 point. Her mister rigtig mange elever point da de ikke rigtig 

kommer ind på hvad en virksomheds leveringsservice består af samt hvilke typer 

omkostninger der relaterer sig til denne leveringsservice. - VØA sps. 2.1 og 2.2 hvor eleven 

i sps. 2.2 bliver bedt om at beregne det samlede dækningsbidrag. Her henviser de fleste 

elever blot til det beregnede dækningsbidrag i sps. 2.1 og mener at det må være 

tilstrækkeligt. Jeg kan dog fornemme at nogle af mine kollegaer ønsker en decideret ny 

beregning af dækningsbidraget i sps. 2.1 og jeg kan være bange for at en del elever mister de 

5 point af denne grund. VØA sps. 3.3: Rigtig mange elever viser ikke beregninger i 

forbindelse med målsøgning og følsomhedsberegninger og kommenterer heller ikke på deres 

beregninger - de viser kun slutresultatet, hvilket gør det svært at vurdere om de egentlig 

forstår det de har gang i. Besvarelsen af sps. 3.3 giver også kun 5 point, hvilket jeg synes er 

lige i underkanten i forhold til den tid det tager eleverne at foretage disse beregninger. VØA 

sps. 4.1. Der er kun ganske få elever der kan finde ud af at beregne vareforbruget. VØA sps. 

4.2. Der er kun ganske få elever der kan finde ud af at beregne varekøbet. 



 

Sammenfatning 

En eksamen har til formål at dokumentere, i hvilken grad eleverne opfylder de mål, der er fastsat for 

faget. Sommerens eksamensopgaver har fungeret hensigtsmæssigt i forhold til målet med 

opgaverne. Eksamensopgaverne har prøvet eleverne bredt i forhold til fagets mål inden for 

kernestoffet. I opgaverne er der stillet kendte opgaver, men i en ny kontekst med anvendelse af de i 

faget anerkendte spørgeformer. Der er anvendt stigende taksonomi inden for hver opgave, og der er 

kontinuitet i form og indhold i forhold til tidlige års eksamensopgaver.  

Censorerne peger på en række positive kendetegn ved elevernes besvarelser, herunder bl.a. at 

eleverne klart har en forståelse for fagets diskurs. Det er også positivt, at eleverne tydeligt evner at 

afkode de forventninger der er til den gode besvarelse. Censorerne peger også på en række forhold, 

som vi som undervisere bør sætte fokus på, bl.a. elevernes evne til at inddrage det ukendte 

tekstmateriale i deres besvarelse af case-opgaven, og elevernes evne til at dokumentere beregninger. 
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