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Individuel opgave- og metodetræning og individuel eksamenscoaching
Individuel opgave- og metodetræning samt coaching tilpasses den enkelte kandidat efter behov. Det
aftales, hvor mange coachingsessions kandidaten ønsker, og en kandidat kan til enhver tid holde pause eller
stoppe helt i forløbet. Det betyder også, at kandidaten selv vælger, om der skal indgå opgave- og
metodetræning i forløbet sammen med coaching, eller om der udelukkende skal være fokus på enten
opgave- og metodetræning eller på coaching.
Coach er Marianne Zander Svenningsen, som er statsautoriseret revisor, master i organisationspsykologi og
certificeret coach. Marianne underviser i metodetræning for FSR og har mange års erfaring i at coache og
træne kandidater individuelt frem mod revisoreksamen.
Coaching og individuel opgave- og metodetræning gennemføres i hele Danmark eller via Skype eller
telefon. Hver coachingsession varer 1½ - 2 timer.
Baggrund
Som oftest koncentrerer en kandidat sin eksamensforberedelse om det faglige indhold i revisoreksamen, og
kandidaten er toptrænet i alle faglige discipliner. Når det alligevel sker, at kandidaten ikke består
revisoreksamen, kan det hænge sammen med, dels at kandidaten ikke på samme måde har trænet sig
mentalt op til den toppræstation, som kræves for at bestå eksamen, dels at kandidaten ikke mestrer en
metode til at besvare den skriftlige opgave inden for den tidsramme, der er til rådighed til eksamen.
Individuel eksamenscoaching har fokus på lige præcis den eller de udfordringer, som den enkelte kandidat
står med af ikke-faglig karakter. Gennem et struktureret og nøje tilrettelagt coachingforløb gennemgår
kandidaten en effektiv lærings- og udviklingsproces, der væsentligt forbedrer hans eller hendes chancer for
at bestå revisoreksamen.
Opgave- og metodetræning har fokus på, at kandidaten tilegner sig en metode til at identificere
eksamensopgavens problemstillinger og udarbejde en veldisponeret og fyldestgørende opgavebesvarelse
inden for den tidsramme, der er til rådighed til eksamen.
Individuel eksamenscoaching
Coaching er en gennemprøvet og veldokumenteret metode, hvor en coach i en struktureret proces med
anvendelse af spørge- og lytteteknik samt løbende feedback hjælper kandidaten til at få en indsigt i, hvilke
personlige ressourcer der kan aktiveres og bringes i anvendelse, og hvilke uhensigtsmæssige
handlemønstre og adfærd, der kan ændres, for at kandidaten når sit mål.
Opgave- og metodetræning
Opgave- og metodetræning omfatter gennemgang og feedback på skriftlige opgavebesvarelser, hvor der
arbejdes med at få øje på opgavens problemstillinger, målrette og få struktur i besvarelsen samt udvikle en
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metode, som kandidaten kan anvende ved alle skriftlige opgavebesvarelser. Det skaber tryghed i
eksamenssituationen og øger muligheden for at bestå den skriftlige eksamen.
Opgave- og metodetræningen kan enten være med udgangspunkt i opgaver, der er afleveret til SRakademiet, eller kandidaten kan løse tidligere revisoreksamensopgaver. Det aftales med kandidaten fra
gang til gang, hvilke opgaver kandidaten ønsker at arbejde med.
Om coachen
Marianne Z. Svenningsen er selvstændig konsulent med fokus på udvikling af mennesker i en
forretningsmæssig kontekst.
Marianne har
 en baggrund som statsautoriseret revisor, master i organisationspsykologi og certificeret coach.
 mange års erfaring som revisor, uddannelseschef i PricewaterhouseCoopers og selvstændig konsulent.
 gennem en årrække været coach for kandidater, der går til revisoreksamen og undervist for FSR i
metodetræning til både skriftlig og mundtlig revisoreksamen.
 tidligere været førsteretter af revisoreksamensopgaver.
 ansættelse som ekstern lektor på CBS, Institut for Regnskab og Revision, hvor hun primært vejleder
kandidater i kandidatspecialet.
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