
 

 

Evaluering af skriftlig prøve i tysk A maj/juni 2017 hhx 
 
1. Evaluering af skriftlig prøve i tysk A 2017 - hhx 
I år afholdtes det første forsøg med den nye prøveform med adgang til internettet. 
Der var derfor i år to opgavesæt til tysk fortsættersprog A på hhx.  
Evalueringen indeholder statistik over det samlede prøveresultat baseret på 
udtræk fra netprøver.dk og en gennemgang af årets prøvesæt ud fra hovedlinjerne 
i censorernes kommentarer. 
 
2. Prøvesæt 
I tysk fortsættersprog A uden netadgang havde årets prøvesæt titlen ”Vom 
Kapitänsdinner zur wilden Sause”, og forsøgsprøvesættet havde titlen ”Vom Wert 
des Teilens”. Der var i år ingen eksaminander i tysk begyndersprog A på hhx. De to 
prøvesæt ligger på materialeplatformen.  
 
3. Statistik 
Der var i år i alt 572 (2016: 587) besvarelser i tysk fortsættersprog A hhx, heraf 
346 besvarelser af den traditionelle prøve og 226 af forsøgsprøven. 
Landsgennemsnittet blev 5,6 (2016: 5,4). Gennemsnittet for prøven uden 
netadgang blev 5,7, mens gennemsnittet for prøven med netadgang blev 5,4. 
 
I år opnåede 93,7 % af eksaminanderne en karakter på 02 eller derover (2016: 
92,9 %). 
Karakterfordeling og karakterfrekvens for besvarelserne kan ses i nedenstående 
tabeller. 
 
Samlet resultat 2017 
Karakterer -3 00 02 4 7 10 12 I alt 

 
Fordeling 1 35 100 155 159 93 29 572 
Frekvens 0,2 6,1 17,5 27,1 27,8 16,3 5,1 100 % 
 
 
Uden netadgang 
Karakterer -3 00 02 4 7 10 12 I alt 

 
Fordeling 1 17 54 100 97 60 17 346 
Frekvens 0,3 4.9 15,6 28,9 28,0 17,3 4,9 100 % 
 
 
Forsøg med netadgang 
Karakterer -3 00 02 4 7 10 12 I alt 

 
Fordeling 0 18 46 55 62 33 12 226 
Frekvens 0,0 8,0 20,4 24,3 27,4 14,6 5,3 100 % 

 
 
 



 

 

4. Censorernes kommentarer – prøvesæt uden netadgang  
Teksten 
Årets tekst med titlen ”Vom Kapitänsdinner zur wilden Sause” handler om 
udviklingen i krydstogtsbranchen og konsekvenserne af det stigende antal 
krydstogtsturister. 
Censorerne gav udtryk for, at det var et velegnet opgavesæt med et relevant emne 
og en passende sværhedsgrad.  
 
Opgave 1: tekstforståelsesdelen 
Teksten karakteriseredes som en meget velegnet grundtekst. Den prøvede fint 
eksaminandernes evne til at forstå og uddrage det væsentlige af en tekst. 
 
Opgave 2: kommentardelen 
Knap en tredjedel af eksaminanderne valgte at skrive opgave 2a (læserbrevet). Det 
efterlystes af censorerne, at flere af eksaminanderne i højere grad tog 
udgangspunkt i citatet, sådan som det fremgår af opgaven, at de skal. I en række 
besvarelser savnes et klart mål med læserbrevet. 
 
Opgave 2b karakteriseredes af censorerne som en meget velegnet opgave. Alle 
eksaminander kunne forholde sig til opgaven, og langt de fleste eksaminander 
havde nemt ved at finde indhold til deres besvarelser. 
 
Opgave 3: den merkantile meddelelse 
Censorerne fandt, at opgave 3 i opgavesættet gav gode muligheder for at vise 
eksaminandernes kendskab til reglerne, formen og de traditionelle sproglige 
vendinger i en merkantil meddelelse. Nogle roste opgaven for at give plads til 
kreativ tænkning, omend nogle eksaminander blev for kreative i deres besvarelse 
af reklamationen. Andre censorer mente, at opgaven indeholdt for mange 
informationer, som blev overtaget direkte i besvarelserne.  
 
5. Censorernes kommentarer – prøvesæt med netadgang 
Teksten 
Årets tekst med titlen ” Vom Wert des Teilens” handler om deleøkonomi og årsager 
til, at mange begejstres for den. 
Censorerne gav udtryk for, at det var et velegnet opgavesæt med et relevant emne 
og en passende sværhedsgrad.  
 
Opgave 1: tekstforståelse 
Censorerne fandt, at opgaven fungerede fint, da den kræver, at eksaminanderne 
skal holde sig til teksten og læse den grundigt. 
 
Opgave 2: grammatik 
Denne opgave fungerede ifølge censorerne også fint. Der prøvedes i tre centrale 
grammatiske emner, og opgaverne gav god mulighed for at teste eksaminandernes 
grammatiske viden og forståelse. En række elever gav ordrette forklaringer fra 
diverse grammatikbøger, men ikke alle formåede at inddrage eksempelmaterialet 
eller anvende reglerne i praksis. 



 

 

 
Opgave 3: skriftlig sprogfærdighed 
Censorerne roste emnet for at være et velvalgt emne, som eleverne kender til. En 
række elever gik dog ud over opgavens ordlyd i opgave 3.1 og diskuterede i stedet 
for tekstens emne om deleøkonomi. En del besvarelser var præget af for stor 
afsmitning fra teksten. Det er vigtigt at gøre eleverne opmærksomme på, at det er 
deres selvstændige sprogproduktion, der bedømmes, og at citater fra teksten ikke 
tæller med i det samlede antal ord. I opgave 3.2 valgtes opgave a af de fleste 
eksaminander. Kravet om, at opgave 3.1 og 3.2 tilsammen skal fylde ca. 300 ord 
(eksklusive citater) betyder, at der ikke ses lige så mange meget korte besvarelser 
som af opgave 2 i den traditionelle opgave. 
 
Opgave 3.3: den merkantile meddelelse 
Censorerne karakteriserede opgave 3.3 som en fin, klassisk merkantil opgave med 
passende udfordringerne til eksaminanderne. 
 
6. Bedømmelse 
De skriftlige censorer foretager en helhedsbedømmelse af eksaminandernes 
besvarelser i henhold til de faglige mål og bedømmelseskriterier, som de fremgår 
af læreplanen. Hvad angår forsøgsprøven henvises endvidere til  ”Lærerens hæfte”, 
der er udarbejdet som led i forsøget med den nye prøveform.  
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