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Indledning  

Grundlaget for denne evaluering af den skriftlige prøve i tysk på fortsættersprogets A-niveau efter 
ny ordning onsdag den 21. maj 2008 er censorernes indberetninger og censormødet på Avedøre 
Gymnasium den 17. juni i år.  

Der blev på censormødet for fortsætter A indtastet karakterer for 1911 besvarelser. I forbindelse 
med dette antal skal det nævnes, at elever med 5 A-niveau-fag ikke nødvendigvis har været til 
skriftlig prøve i alle 5 A-fag.  

Gennemsnittet blev udregnet til 5,61. Der blev i år givet 12 til 209 eksaminander, mens 15,6 % af 
eksaminanderne i henhold til censorernes indtastninger ikke bestod. 

Nedenfor følger en præsentation af årets opgaver, de mest repræsentative censorudtalelser og 
fagkonsulentens kommentarer til forskellige forhold, der blev diskuteret på censormødet. 
 
Stx fortsættersprog A 

Årets opgave (STX081-TFA) hed Neunundachtzig. Grundteksten er en fortælling af Alexander 
Osang fra 89 Helden-Geschichten (Fischer Taschenbuch Verlag. Frankfurt am Main 2004). I 
teksten står de forandringer, som Murens fald medførte for tekstens to hovedpersoner og deres 
familier, i centrum.  

De skriftlige censorer kommenterer årets opgaver på følgende punkter:   

1. Tekstens egnethed som prøvegrundlag 
2. Oversættelsen som prøvegrundlag 
3. Resumeringsopgaven som prøvegrundlag 
4. Den obligatoriske opgave 
5. De valgfrie opgaver  
6. Særlige forhold  
 
1. Tekstens egnethed som prøvegrundlag 
 
Censorerne er positive/meget positive over for teksten som prøvegrundlag. Praktisk taget alle 
censorer karakteriserer teksten som ”velegnet eller meget velegnet” eller fremhæver, at den 
fungerer fint.  

En censor skriver, at teksten ”er efter min mening velegnet som prøvegrundlag, idet den ikke 
lægger op til  de meget finurlige litterære tolkninger. Man kan skrive mange fornuftige ting om 
teksten uden at fortabe sig i kringlede problemstillinger. Det fremgår også af besvarelserne, at der 
har været noget at arbejde med for både de meget dygtige elever og de mindre dygtige elever. Mit 
generelle indtryk er, at eleverne har været godt tjent med dette prøveforlæg….” 
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En anden censor anfører, at teksten generelt ”har fungeret fint som prøvegrundlag. Det er en meget 
oplysningsmættet tekst, og det har ført til nogle fejllæsninger og mindre misforståelser hos de ele-
ver, der er dårlige (eller for hurtige) læsere. Det har i mine besvarelser bl.a. ført til følgende antagel-
ser: 
 
Fortælleren er en kvinde 
Svogeren flygter med hele sin familie til Vesttyskland 
Der Schwager fortæller ikke sin kone, at han planlægger at flygte.” 

Nogle censorer kommenterede tekstens tema. Således skriver en censor, at ”[min] første reaktion 
var overraskelse over temaet Die Wende endnu engang. Men teksten er bestemt egnet til prøven, da 
der er flere forskellige lag i teksten, så der både er muligheder for den knapt så gode som den meget 
dygtige elev.”  

For en anden censor fremstod teksten som ”en meget fin tekst, der åbner op for mange muligheder 
for den gode tekstlæser, og dem er der en del af! Langt de fleste elever klarer sig bedre i denne 
disciplin end i oversættelsen! Jeg mærker også en stor fortællerlyst og – glæde hos eleverne. De har 
haft meget på hjertet. Dertil kommer, at det for alle eleverne er ”et kendt område”, hvilket bestemt 
har givet dem en vis sikkerhed. De har haft lejlighed til at gøre brug af deres viden og får denne 
viden flettet ind i selve opgavebesvarelsen. Det har bevirket, at der i langt højere grad har været tale 
om analyse, fortolkning og vurdering. Eleverne har flittigt gjort brug af teksten, som de forholder 
sig vurderende til – dette i langt højere grad end tidligere, hvor der tit og ofte har været tale om 
referater. 
 
Kun ganske få har misforstået noget – aldrig det hele!” 

Fagkonsulentens kommentar: 

Eksaminanderne skal sørge for i besvarelsen af den obligatoriske opgave at behandle det, der 

kræves i opgaveformuleringen og dens ”pinde”, jf. undervisningsvejledningen: ”For at besvarelsen 
er dækkende, skal eksaminanderne først og fremmest gennem deres behandling af det, som 
opgaveformuleringen kræver, vise, at de har forstået tekstens hovedindhold.”  

 
Hvis eksaminanderne derefter er i stand til ”f.eks. at perspektivere eller fremføre egne synspunkter, 
kan dette - alt efter kvaliteten - vurderes positivt.” (Fagkonsulentens fremhævelser.) 
 
Det skal fremhæves, at bedømmelsen af besvarelserne ligesom før reformen skal ses inden for 
rammen: tekstforståelse, men besvarelsen bedømmes ikke som en egentlig fortolkningsopgave, 
heller ikke når tekstforlægget har et skønlitterært præg.  
 
Kommentarer og analyse, der dokumenterer dybtgående tekstforståelse bør dog (naturligvis) trække 
op. Hvis der forekommer misforståelser af tekstens udsagn på afgørende punkter, vurderes dette 
negativt. (Se også nedenfor under 4. Den obligatoriske opgave) 
 
2. Oversættelsen som prøvegrundlag 

Næsten alle censorer vurderer oversættelsen positivt og fremhæver, at den prøver eksaminanderne i 
det, den skal. Et par enkelte censorer mener, at oversættelsen ikke må blive lettere, mens mange 
censorer noterer, at den differentierer eksaminandernes præstationer godt. 
 
Hertil et par censorkommentarer: 
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”Oversættelsen byder på gode udfordringer og det er ikke svært at foretage differentiering af 
eleverne på dette grundlag. Den indeholder de mest relevante testparametre.” 

”Det er en ganske udmærket oversættelse, den er bestemt ikke for svær. Alligevel har rigtig mange 
elever klaret sig dårligere i denne disciplin end i opgave 2 og 3. Kun meget få har f.eks. klaret det 
løst sammensatte verbum (...) Ellers er det min opfattelse, at der bliver prøvet i det, der skal prøves i 
på A-niveau. (...).” 

”Oversættelsen fungerer tilfredsstillende – der er også udfordringer til elever, der kan håndtere fx 
konjunktiv, modalverber, tidsbestemmelser og mere ”anspruchsvolle” præpositionalsætninger.” 

”Oversættelsen fungerer fint. Den er ikke vanskeligere end tidligere, men jeg synes, at mange elever 
laver rigtig mange fejl. Også inden for de mere elementære grammatiske områder. Enkelte steder 
volder valget af præpositioner generelt problemer for eleverne, det drejer sig om ”flygtede til 
Vesten” og ”grænsen til Østrig”. 
 
”Før” er også som altid et problem. Desuden har mange elever tempus-problemer. 
Jeg synes stadig det er på sin plads med en oversættelsesopgave. Den giver et fint billede af elevens 
grammatiske forståelse.” 
 
3. Resumeringsopgaven som prøvegrundlag 

De fleste censorer er positive hhv. meget positive overfor teksten i resumeringsopgaven.  
Censorernes tilbagemeldinger peger på, at kun ret få elever har besvaret denne delopgave. 

Her anføres nogle typiske censorkommentarer:  

”God tekst med en klar pointe – støtter fint den tyske tekst.”  

”Teksten er velegnet, da den er opdelt i indholdsmæssigt klart adskilte afsnit med hvert sit fokus. 
Den indeholder interessante oplysninger om DDR-tiden uden at være overfyldt med facts. Derfor 
kan den fungere som et godt udgangspunkt for sammenfatning.”   

”Den vanskeligste del af opgaven. Søges ikke af så mange, men det er faktisk ikke så nemt, fordi 
der ud over den sproglige forventning stilles krav om selektion til resumé.”  
 
4. Den obligatoriske opgave 

Den obligatoriske opgave vurderes positivt af så godt som alle censorer.  
 
En censor skriver om den obligatoriske opgave: ”Jeg synes, den fungerer fint – jeg har rettet 
besvarelser, hvor gode elever virkelig får en masse godt ud af teksten.”   

En anden censor fremhæver, at den ”obligatoriske opgave er meget velegnet som grundlag for be-
dømmelse af tekstforståelse, disponeringsevne og grammatiske kundskaber. Dog synes overvæl-
dende mange eksaminander at have haft svært ved at komme rundt om hele opgaven – alt for mange 
eksaminander leverer ikke en fyldestgørende besvarelse – det er især i forhold til den tredje pind, 
det halter.“ 

En tredje censor noterer, at den ”obligatoriske opgave er formuleret med den sædvanlige grad af 
åbenhed og giver (igen som vanligt) via pindene eleverne en nyttig håndsrækning i læsningen af 
teksten og struktureringen af besvarelsen. Efter læsning af de første 70 besvarelser konstaterer jeg, 
at det er en opgaveformulering, der virker.“ 
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En fjerde censor fremhæver i sin tilbagemelding, at ”alle de opgaver, jeg hidtil har rettet, har været 
(mere eller mindre, men dog) omkring alle tre pinde. Det er ikke hvert år, man oplever det; men 
sandsynligvis ligger en del af forklaringen i, at pindene følger opgavens struktur og fremadskriden-
de handling: det falder naturligt at komme omkring både ’før og efter’ flugten/muren. Alle tre pinde 
giver mulighed for mere end blot referatniveau, men jeg synes, at eleverne generelt er gode til at 
disponere stoffet efter, hvad de vælger i den valgfri opgave, f.eks. ved at gemme tolkning eller egen 
holdning til hovedpersonerne til opgaverne 3 a-b-e-g. Selvfølgeligt er der også en del, der gentager, 
hvad de allerede har skrevet i den obligatoriske opgave (...)”.  
 
Fagkonsulentens kommentar: 

Som anført ovenfor, skal eksaminanderne sørge for i besvarelsen af den obligatoriske opgave at 
behandle det, der kræves i opgaveformuleringen og dens ”pinde”, jf. uddybningen af 
bedømmelseskriterierne i undervisningsvejledningen: ”For at besvarelsen er dækkende, skal 
eksaminanderne først og fremmest gennem deres behandling af det, som opgaveformuleringen 
kræver, vise, at de har forstået tekstens hovedindhold (...)”. 

 
En eksaminand, der i den obligatoriske opgave har leveret en dækkende besvarelse, kan således 
vælge at udskyde behandlingen af et aspekt af teksten til den valgfrie opgave, og dette bør ikke 
trække ned i bedømmelsen. Tværtimod bør det trække op, hvis der derved kan mærkes en 
disposition i fremstillingen, som viser sig ved, at stoffet fremlægges i en logisk rækkefølge uden 
forstyrrende spring i tankegangen og uden unødvendige gentagelser.   
 
5. De valgfrie opgaver  

Antallet og arten af de valgfrie opgaver vurderes generelt meget positivt: 

”Jeg synes, at det er nogle meget fine valgfrie opgaver. De er udformet med så stor omhu, at hele 
opgavesættet præsenterer sig med en sammenhængsstyrke, der er eksemplarisk. Opgavekommissio-
nen bør have ros for sit arbejde.” 

”Variationen i spændende opgaver er stor. Der appelleres til mange typer elever. Eleverne vælger 
opgaver, der ligger tæt op ad hovedopgaven eller emner de kan forholde sig til ud fra deres egen 
hverdag.” 

”Delopgaverne under spørgsmål 3 giver gode valgmuligheder for forskellige typer af elever. Der er 
noget for enhver smag.” 

”Velvalgt vifte af mulige indgange med mulighed for at vælge mellem offensiv udfordring og stra-
tegisk overlevelse (...).” 

 En censor skriver i forbindelse med de valgfrie opgaver: ”Det undrer mig altid, at eleverne besvarer 
spørgsmål 3 helt kortfattet, ofte nærmest fragmentarisk, eftersom spørgsmålene under 3 burde være 
spændende for eleverne at skrive om, da de typisk lægger op til mere refleksion og fortolkning end 
det redegørende og ret forudsigelige spørgsmål 2.”  
 
Fagkonsulentens kommentar: 

Som det fremgår af undervisningsvejledningen, tillægges de obligatoriske opgaver normalt størst 
betydning. De valgfrie opgaver kan dog indgå med samme vægt, hvis de i kvalitet og fylde står mål 
med resten af besvarelsen. Det betyder, at kommentarer, analyse og fortolkning, der dokumenterer 
dybtgående tekstforståelse, naturligvis også i den valgfrie afdeling bør trække op. Under alle om-
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stændigheder skal besvarelsen vurderes som en helhed.   

Fordelingen af eksaminander på de valgfrie opgaver var således: 
 
Opgave Besvaret af % af eksaminanderne 
A 17,9 
B 11,5 
C 21,2 
D 12,9 
E 13,7 
F  3,6 
G  5,4 
H  4,3 
I  9,5 
 
6. Særlige forhold  

Se ovenfor under de øvrige afsnit. 
 
Tysk begyndersprog A-niveau: 

Årets opgave (STX081-TBA) hed Am Ende sind wir doch Türken. Grundteksten er fra „Die Zeit“ 
Nr. 32 fra 3. august 2006 og er et interview med de to professionelle fodboldspillere Halil og Hamit 
Altintop om deres liv i Tyskland og deres holdninger til bl.a. temaerne familie, forholdet mellem 
mand og kvinde, nationalfølelse samt til at være vokset op med både tysk og tyrkisk kultur.   
På censormødet i Avedøre den 17. juni blev der afgivet karakterer til 15 eksaminander. 
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