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1. Evaluering af skriftlig prøve i tysk A 2014 - hhx 
Her følger evalueringen af den skriftlige prøve i tysk A juni 2014. 
Evalueringen indeholder statistik over det samlede prøveresultat baseret på de 
skriftlige censorers indtastninger af karakterer og en gennemgang af årets 
prøvesæt ud fra hovedlinjerne i censorernes kommentarer. 
 
2. Prøvesæt 
I tysk fortsættersprog A havde årets prøvesæt titlen ”Mehr Leichtigkeit im 

Arbeitsleben”. Igen i år var der ingen eksaminander i tysk begyndersprog. 
 
Prøvesættet vil blive lagt på materialeplatformen, hvor også de andre 
eksamensopgaver siden 2010 ligger. Skolerne ligger inde med information om 
online-adgang med brugernavn og password til platformen.  
 
3. Statistik 
Der var i år 549 besvarelser i tysk fortsættersprog på hhx (2013: 522 / 2012: 483).  
Karaktergennemsnittet blev i år 4,97, hvilket er en stigning i forhold til 2013 og 
2012, hvor gennemsnittet begge år var 4,7.  
88,9 % af eksaminanderne opnåede en karakter på 02 eller derover. I 2013 var det 
85,6 % og i 2012 90,5 % af besvarelserne, der bestod. 
Karakterfordelingen for alle eksaminander og karakterfrekvensen for beståede 
eksaminander kan ses i  nedenstående tabel. 
 
Karakterer        -3 00 02 4 7 10 12 I alt 
Antal         5 56 110 158 120 75 25 549 
Frekvenser      0,9 10,2 20,0 28,8 21,9 13,7 4,6 100 
Frekvenser  
for beståede 

  22,5 32,4 24,6 15,4 5,1  

 
4. Årets prøvesæt  
Teksten 
Som det fremgår af undervisningsvejledningen, er omfanget af teksten til den 
skriftlige prøve ca. 4 normalsider. Indholdsmæssigt kan teksterne omhandle 
aktuelle samfundsmæssige og erhvervsmæssige forhold i Tyskland og det 
tysksprogede område og således ikke udelukkende økonomiske og 
erhvervsmæssige emner. 
Årets tekst med titlen ”Mehr Leichtigkeit im Arbeitsleben” handler om generation 

Y’s indstilling til arbejdsmarkedet og de konflikter, denne indstilling kan 

medføre.   
Censorerne gav udtryk for, at det var et velegnet opgavesæt med en passende 
sværhedsgrad. 
 
Opgave 1 – tekstforståelsesdelen 
Af undervisningsvejledningen fremgår følgende om opgave 1: 
I opgave 1 kræves en sammenfatning ud fra nogle givne kriterier. Det er altså en 
tekstforståelsesopgave, der har til formål at teste elevens evne til  
 at forstå tysk,  



  

 

 at uddrage det væsentlige fra en større tekstmængde - under hensyntagen til de 
kriterier, der opstilles i opgaveformuleringen og  

 at formidle det på et præcist og stort set fejlfrit dansk 
 
Teksten karakteriseredes som en god og velegnet grundtekst. Flere censorer fandt, 
at teksten ikke var svær, men alligevel prøvede eksaminandernes evne til at 
uddrage det væsentlige. Mange elever løste opgaven godt, men censorerne 
påpegede, at en del elever har tendens til at kommentere tekstens indhold. 
 
Opgave 2 – kommentardelen 
Ca. halvdelen af eksaminanderne valgte at skrive opgave 2a (læserbrevet) – en del 
færre end i 2013, hvor ca. 75% valgte denne opgavetype. En række elever mestrer 
ikke genren, og læserbrevene har en tendens til at referere basisteksten. Opgaven 
fungerer godt for andre elever, der forstår at kommentere teksten og tage 
kvalificeret stilling til synspunkterne. 
Opgave 2b karakteriseredes af censorerne som en god opgave med et relevant, 
aktuelt og elevnært emne, og mange elever har skrevet fyldige og fornuftige 
besvarelser. 
 
Opgave 3 - den merkantile meddelelse 
Censorerne fandt, at opgave 3 i årets opgavesæt var i den lettere afdeling. Den 
kunne have lagt op til mere selvstændig sprogproduktion, men gav dog bestemt 
mulighed for selvstændige besvarelser. 
 
De skriftlige censorer foretager en helhedsbedømmelse af eksaminandernes 
besvarelser i henhold til de faglige mål og bedømmelseskriterierne, sådan som de 
fremgår af læreplanen for Tysk fortsættersprog A. 
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