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1. Evaluering af skriftlig prøve i tysk A 2015 - stx 
Her følger evalueringen af den skriftlige prøve i tysk fortsættersprog A juni 2015. 
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 
Der blev afholdt skriftlig prøve i tysk A den 26. maj og den 27. maj 2015. På begge datoer 
afholdtes såvel en prøve i tysk fortsættersprog A som i tysk begyndersprog A. 
 
Prøvesættene 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.  
 
Oversigt over de fire prøver: 
 
Tysk fortsættersprog A 
26. maj: Christiane F. - Mein zweites Leben (ca. 35 % af årets eksaminander) 
27. maj: Entrissen (ca. 65 % af årets eksaminander) 
 
Tysk begyndersprog A 
26. maj: Alles gelöscht 
27. maj: Bin ich schön 
(i alt 14 eksaminander i Tysk begyndersprog A maj 2015) 
 
3. Statistik 
Tysk fortsættersprog sommereksamen 2014 
Der var i år 2486 besvarelser i tysk fortsættersprog A (2014: 2358/2013: 2176). 
Gennemsnittet blev 6,35 (2014: 5,94/2013: 5,9).  
 
84,4 % af eksaminanderne opnåede en karakter på 02 eller derover, hvilket er det samme 
som i 2014 (i 2013 bestod 83,8 %). Frekvensen af karakteren -3 er i år lavere end i 2014, 
frekvensen af 00 højere.  
 
Karakterfordelingen for alle eksaminander og karakterfrekvensen for beståede eksaminander 
kan ses i nedenstående tabel. 

 
Karakterer -3 00 02 4 7 10 12 I alt 
Frekvenser 1,9 13,7 12,7 14,7 17,6 19,9 19,5 100 
Frekvenser 
for beståede 

  15,1 17,4 20,9 23,6 23,1  

 
 

4. Årets prøvesæt 
Tysk fortsættersprog sommereksamen 2014  



 

 
 

 
 
Begge prøvesæt blev modtaget godt af censorerne. Teksterne karakteriseres som gode og 
velegnede. De er vedkommende og appellerer til eksaminanderne. 
 
Opgave 1: Oversættelsen / resumeringsopgaven 
Begge oversættelser vurderes som velegnede af censorerne. De tester helt centrale 
grammatikområder og skaber et godt grundlag for bedømmelsen af eksaminandernes 
færdigheder. 
En del eksaminander synes at have problemer med især tempus og sammensatte verballed, 
men også præpositioner og modalverber giver problemer.  
Teksterne til resumeringsopgaverne vurderes ligeledes som velegnede, men igen i år vælger 
langt de fleste eksaminander oversættelsen frem for resumeringsopgaven.  
 
Opgave 2+3: Den obligatoriske opgave + de valfrie opgaver 
Både de obligatoriske opgaver og de valgfrie opgaver bliver rost af censorerne. Den 
obligatoriske opgave fungerer godt, og pindene hjælper eksaminanderne godt gennem 
opgaven. De valgfrie opgaver byder på en bred vifte af forskelligartede opgavetyper, der 
appellerer til forskellige elevtyper. 
 
Censorernes generelle kommentarer til problemfelter i besvarelserne af opgave 2+3 

 En del besvarelser bærer præg af alt for stor afsmitning fra eksamensteksten - nogle 
eksaminander skriver store dele af fra teksten og foretager kun ganske få ændringer. 

 En række eksaminander tæller tekstcitater med i det samlede antal ord. Det er vigtigt 
at gøre eleverne opmærksomme på, at det er deres selvstændige sprogproduktion, der 
skal bedømmes, og at citater fra teksten ikke skal tælles med i det samlede antal ord 

• En række eksaminander besvarer pindene i opgave 2 enkeltstående i stedet for at give 
en sammenhængende besvarelse af opgaven 

• Flere eksaminander har svært ved at overskue hele teksten og svært ved at disponere 
deres besvarelser.  

 
Tysk begyndersprog sommereksamen 2015 
Som det fremgår af oversigten over prøvesæt, var der i år kun 14 eksaminander i tysk 
begyndersprog (i 2014 var antallet 7 og i 2013 var der 22 besvarelser). 
På grund af det meget lille antal eksaminander vil jeg ikke gennemgå statistik og 
bemærkninger for tysk begyndersprog. 
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