Information til censorer i virksomhedsøkonomi A og B

Kære skriftlig censor
Torsdag d. 23. maj 2019 (kl. 09.00-13.00) skal godt 7900 elever til eksamen i virksomhedsøkonomi,
heraf ca. 2100 elever på niveau B. I år forelægger følgende eksamenssæt:
o
o
o

Virksomhedsøkonomi A reform 2013 (gl.)
Virksomhedsøkonomi A reform 2013 (gl.) engelsk
Virksomhedsøkonomi B reform 2013 (gl.)

o
o

Virksomhedsøkonomi B reform 2017 (ny)
Virksomhedsøkonomi B reform 2017 (ny) engelsk

Det er en del forskellige opgavesæt, så derfor håber jeg selvfølgelig, at det er lykkedes at fordele
opgaverne, så en censor ikke skal rette 5 forskellige sæt. I år er vi 82 skriftlige censorer fordelt i 22
rettegrupper. På nuværende tidspunkt skulle du gerne have modtaget allokeringsbrevet med oversigt
over opgavetildeling.
Som censor bedes du læse dette brev grundigt, inden besvarelserne rettes. Du skal især være
opmærksom på forcensur med deadline søndag d. 16. juni.
Tøv ikke med at henvende dig i forhold til spørgsmål. God rettelyst og på gensyn i Odense Congress
Center d. 18. juni.
Med venlig hilsen
Troels Finjord Højberg
Fagkonsulent

Undervisningsministeriet
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
Gymnasiekontoret
Frederiksholms Kanal 26
Direkte tlf.: +45 23 42 63 19
E-mail: troels.finjord.hojberg@stukuvm.dk
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Netprøver.dk
Alle institutioner skal benytte Netprøver.dk, når de afvikler den skriftlige prøve i
virksomhedsøkonomi, sommerterminen 2019. Eleverne afleverer deres besvarelser i PDF-format i
Netprøver. Hvis en elev mod forventning afleverer én eller flere filer som ekstramateriale, indgår dette
som en del af elevens besvarelse og skal derfor indgå i den samlede bedømmelse. Alle brugere (elever,
bedømmere og skolens personale) logger ind med UNI-Login eller NemID. Institutionerne er ikke
forpligtet til at fremsende eksamensbesvarelserne i papirformat til censorerne.
Det er en god idé hurtigt at kontrollere, at du har modtaget besvarelser fra alle de prøvehold, der står
anført i allokeringsbrevet fra ministeriet, så du kan nå at kontakte skolerne om evt. manglende
opgaver, eller hvis der er problemer med at tilgå opgaverne i Netprøver.dk. Vær opmærksom på, at du
godt kan downloade opgavebesvarelser, selv om Netprøver ikke er færdig med at kontrollere for
plagiat. Du kan så blot vende tilbage til prøveholdet på et senere tidspunkt for at tjekke dette.
Censorer skal afgive de endelige karakterer direkte i Netprøver, så derfor er der ingen karakterlister.
I følgende link finder du informationer til censorer om brugen af Netprøver.dk, FAQ om Netprøver,
brugervejledninger mv.
Evaluering
I lighed med tidligere år gennemføres evaluering i forbindelse med den skriftlige eksamen i
virksomhedsøkonomi. Alle censorer skal senest søndag den 16. juni, kl. 12.00, indberette deres
pointfordeling og evaluering til fagkonsulenten via disse elektroniske spørgeskemaer:
Virksomhedsøkonomi niveau B - spørgeskema
Virksomhedsøkonomi niveau A - spørgeskema
Det er meget vigtigt, at alle censorer deltager i evalueringen!
Til eget brug er vedlagt to hjælpeskemaer til optælling af point – Excel fil (hjælpeskema, karakterark
VØ) samt Word fil (hjælpeskema, pointfordeling VØ).
Til orientering understreger Kontoret for Prøver, Eksamen og Test, at der ikke må være kontakt
mellem censorer om bedømmelser, snydeformodninger mv. inden censormødet, heller ikke Facebookgrupper eller lignende om opgavesæt/ bedømmelse af besvarelser. Censorerne må altså ikke sætte
opgaver/ besvarelser fra de skriftlige prøver under drøftelse, inden de giver karakterer på selve
censormødet. En forudgående drøftelse vil kunne komme til at indgå som et led i bedømmelsesprocessen, og det må den ikke.
Censormødet
Censormødet finder i år sted tirsdag den 18. juni 2018 kl. 10.00 i Odense Congress Center, Ørbækvej
350, 5220 Odense SØ. Mødetid og lokalefordeling er tilgængelig på uvm.dk.
På censormødet indleder fagkonsulenten med en opsamling fra evalueringen og kommer med et
forslag til omsætningstabeller.
Censorerne arbejder i rettegrupper. Læg mærke til, at enkelte censorer optræder i to grupper. Der
sker altid ændringer af censorkorpset helt frem til eksamen så derfor er nedenstående rettegrupper
med forbehold for ændringer:
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Rettegrupper
1 Astrid Birgitte Underbjerg, Palle Birk Nielsen, Jette Vognbjerg Skarregaard, Leif Tarri
2 Jens Åge Østergaard, Hanne Jensen, Ninna Møller Nørtoft, Nima Mosahebisafa Steensen
3 Peter Revald, Gitte Lynggaard Madsen, Heidi Norin Sejer, Peter Nørgaard Christensen
4 Daniel Høgh Sørensen, Marianne Kolle Christensen, Dina R. Asmussen, Chris Borchers
5 Troels Finjord Højberg, Yvonne Madsen, Dinko Hadzovic, Alex Bjørnhart Petersen
6 Annette Johansen, Rikke Lysholm, Palle Birch, Jesper Heiberg
7 Jette Ringsholt Holst, Christina Fisch-Thomsen, Peter Nors, Mads Vester Hegelund
8 Louise Holmgaard Bomholtz, Gitte Størup, Malene Baune Jakobsen, Henning Maarup
9 Marianne Poulsen, Bettina Klara Klejnstrup Uhrbrand, Ib Rasmussen, Jørgen Ørsøe Juul
10 Arne Rømming, Annette Magda Buur, Lise Lotte Mikkelsen, Morten Wulff
11 Thomas Brorson Kristensen, Lone Winkel, Marianne Grau Nørgaard, Mads Peter Achilles
12 Per Sabroe Thomsen, Maibritt Hansen, Lene Kjelgaard Jensen, Bo Juelsgaard
13 Jan Dupont, Torben Bruhn Christensen, Jonas Wallstrøm, Jan Juul Nielsen
14 Martin Rix, Birgitte Frees, Hanne Jørgensen, Jes Bastholm
15 Ane Marie Hjermitslev, Mads Eriksen, Peder Sandfeld Nissen, Morten Bjerrum
16 Jeanette Hassing, Henrik E Nielsen, Erik Rasmussen, Per Skou
17 Jan Furbo Sørensen, Oskar Nunan, Michael Havsteen, Nicolai Reinholt Lerche
18 Flemming Husted, Claus Christensen, Finn Bahn, Jesper Dahlgaard
19 Merete Christine Duus, Unnur Christensen, Niels Erik Thingvad, Gustav Abildskov, Peter Schønberg
20 Jonas Hansen, Robert Steffensen, Jens Schougaard, Thomas Andersen, Per Hansen
21 Jette Vognbjerg Skarregaard, Leif Tarri
22 Erik Rasmussen, Per Skou, Jette Ringsholt Holst
Bedømmelse
Den gode skriftlige eksamensopgave prøver eleverne tydeligt i forhold til fagets mål. Opgaven
anvender kendte spørgeformer, og har spørgsmål opbygget med stigende taksonomi. En opgave og de
tilknyttede spørgsmål vil ikke være overraskende for eleverne. En elev med faglig indsigt vil ikke være
i tvivl om, hvilket svar der forventes af et givet spørgsmål.
En korrekt anvendelse af fagets metoder og modeller er centralt i bedømmelsen af elevernes
besvarelser. Elevernes skriftlige besvarelser bedømmes i forhold til fagets mål. Faget har
kompetencetænkte mål, som forenklet kan oversættes til: ”Eleverne skal med indsigt kunne anvende
fagets teori i løsningen af udvalgte økonomiske problemer".
Det er ikke en eksakt videnskab at bedømme en eksamensbesvarelse. En bedømmelse bygger på et
skøn ud fra en helhedsbetragtning. Det vil eksempelvis ikke være god skik, hvis de to censorer, der har
bedømt en elev til at have 38 point henholdsvis 42 point, beregner et snit og konkluderer, at eleven
ikke har opnået de krævede 41 point for at bestå. Censorerne skal inddrage en helhedsvurdering af
elevens besvarelse: ”Vil vi, når vi ser ned over besvarelsen vurdere, at eleven har bestået/ikke bestået”.
En eksamensopgave i virksomhedsøkonomi omfatter et antal opgaver, hvor eleverne skal foretage
konkrete beregninger. En beregning kan være korrekt eller forkert. Generelt kræves det, at eleverne
skal dokumentere, hvordan de er nået frem til et resultat. En forkert besvarelse kan bygge på en
regnefejl, tastefejl eller lignende. Det er praksis, at hvis en elev har dokumenteret løsningen af en given
beregning korrekt, vil der blive set bort fra uvæsentlige regnefejl. Et resultat i en opgave uden
tilknyttet dokumentation giver oftest 0 point.
En fejl tæller kun én gang. I eksempelvis en kalkulationsopgave, hvor en elev beregner VE forkert. Her
skal eleven have fuld point for efterfølgende korrekt gennemførte beregninger med det forkerte tal for
VE. Det er metoden der gives point for.

3

En eksamensopgave i virksomhedsøkonomi omfatter et antal spørgsmål, hvor eleverne skal forklare,
diskutere eller vurdere. Bedømmelsen af en elevs besvarelse af denne type spørgsmål bygger på et
skøn og et helhedsindtryk og vil altid tage udgangspunkt i, i hvor høj grad eleven har opfyldt de faglige
mål.
Det er praksis, at censorerne i forbindelse med de skriftlige prøver i virksomhedsøkonomi, inden
censormødet indrapporterer pointfordeling for de opgaver som de har bedømt. På grundlag af disse
indrapporterede pointfordelinger konstrueres en vejledende omsætningstabel. Omsætningstabellen er
konstrueret under hensyn til, at eleverne skal bedømmes ensartet fra år til år. Endvidere sigtes der
med opsætningstabellen at bedømmelsen i faget matcher EU forventningerne til fagenes anvendelse af
EU´s karakterskala.
Er der tale om flere karakterers forskel i voteringen, siger bekendtgørelsen:” (…) fastsættes
bedømmelsen i tilfælde af uenighed som gennemsnittet af de enkelte bedømmelser afrundet til nærmeste
karakter i karakterskalaen. Der rundes op, hvis gennemsnittet ligger midt i mellem to karakterer.”
Mistanke om snyd
Der skal altid gives en bedømmelse af afleverede opgavebesvarelser. Karakteren kan efterfølgende
bortfalde, hvis der fx er tale om en snydesag. Mistanke om snyd behandles på censormødet efter
nærmere instruks. Censorerne må ikke kontakte skolerne ved mistanke om snyd.
Medbringe bærbar PC
Det vil være nødvendigt at alle censorer medbringer deres bærbare computer. Det er relevant at
nævne, at der på selve censormødet i Odense ikke må oprettes lokale netværk fra egen mobiltelefon.
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