
 

 

Evaluering af skriftlig prøve i tysk A maj/juni 2017 stx 
 
1. Evaluering af skriftlig prøve i tysk A 2017 - stx 
I år afholdtes det første forsøg med den nye prøveform med adgang til internettet. 
Der var derfor i år fire opgavesæt til tysk fortsættersprog A på stx. Derudover var 
der to opgavesæt i tysk begyndersprog A. 
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 
Oversigt over prøvesættene i tysk A stx 2017.  
Alle prøvesættene ligger på materialeplatformen.  
 
Niveau Dato Titel 
Tysk fortsættersprog A 
 

19. maj 2017 Mein geheimer Vater 

Tysk fortsættersprog A 
 

22. maj 2017 Im Flussbad 

Tysk fortsættersprog A  
- med netadgang 
 

19. maj 2017 Ankunft in Köln 

Tysk fortsættersprog A 
- med netadgang 
 

22. maj 2017 Es ist nicht wichtig, was 
damals genau passiert ist 

Tysk begyndersprog A 
 

19. maj 2017 Sandras Angst vor einem 
Zuhause 

Tysk begyndersprog A 22. maj 2017 
 

Was ich geben will 

 
3. Statistik 
Tysk fortsættersprog A 
Der var i år i alt 2316 (2016: 2282) besvarelser i tysk fortsættersprog A stx, heraf 
2099 besvarelser af den traditionelle prøve og 217 af forsøgsprøven. 
Landsgennemsnittet blev 6,4 (2016: 6,18). Gennemsnittet for prøven uden 
netadgang blev 6,5, mens gennemsnittet for prøven med netadgang blev 5,5. 
 
I år opnåede 86,4 % af eksaminanderne en karakter på 02 eller derover (2016: 
85,4 %). 
Karakterfordeling og karakterfrekvens for besvarelserne kan ses i nedenstående 
tabeller. 
 
Samlet resultat 2017 
Karakterer -3 00 02 4 7 10 12 I alt 

 
Fordeling 48 266 305 373 420 467 437 2316 
Frekvens  2,1 11,5 13,2 16,2 18,1 20,1 18,8 100 % 



 

 

 
 
Uden netadgang 
Karakterer -3 00 02 4 7 10 12 I alt 

 
Fordeling 40 233 274 339 380 411 422 2099 
Frekvens 1,9 11,1 13,1 16,2 18,1 19,6 20,1 100 % 
 
 
Forsøg med netadgang 
Karakterer -3 00 02 4 7 10 12 I alt 

 
Fordeling 8 33 31 34 40 56 15 217 
Frekvens 3,7 15,2 14,3 15,7 18,4 25,8 6,9 100 % 

 
Tysk begyndersprog A 
Der var kun 8 eksaminander i tysk begyndersprog A stx (2016: 7), hvorfor statistik 
og bemærkninger for tysk begyndersprog ikke gennemgås. 
 
4. Censorernes kommentarer – prøvesæt uden netadgang 
Begge prøvesæt blev modtaget godt af censorerne. Teksterne karakteriseres som 
gode og særdeles velegnede. De er vedkommende og appellerer til 
eksaminanderne.  
 
Opgave 1: Oversættelsen / resumeringsopgaven 
Begge oversættelser vurderedes som velegnede af censorerne. De tester centrale 
grammatikområder og giver et godt grundlag for bedømmelsen af 
eksaminandernes grammatiske færdigheder. 
 
Teksterne til resumeringsopgaverne vurderedes ligeledes som velegnede, men kun 
6 % af eksaminanderne valgte denne opgave frem for oversættelsen.  
 
Opgave 2 + 3: Den obligatoriske opgave + de valfrie opgaver 
Både de obligatoriske opgaver og de valgfrie opgaver blev rost af censorerne. De 
obligatoriske opgaver fungerede godt, og pindene hjalp eksaminanderne med at 
finde det vigtige i teksterne frem. De valgfrie opgaver byder på en fin variation. Der 
er 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 teksten - nogle 
eksaminander skriver store dele af fra teksten og foretager kun ganske få 
ændringer. Lån fra teksten synes at være et stigende problem. 

 En række eksaminander tæller tekstcitater med i det samlede antal ord.  
 Det er vigtigt at gøre det tydeligt for eleverne, at det er deres selvstændige 

sprogproduktion, der skal bedømmes. De skal også gøres opmærksomme 
på, at citater fra teksten ikke tæller 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 

• Der er hos en række eksaminander udtalte problemer med ordbogsopslag, 
der afspejler stor usikkerhed i ordklasser 

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

• Censorerne fremhæver imidlertid også, at der er mange flotte besvarelser, 
der vidner om dygtige og engagerede elever, der virkelig kan og vil noget. 

 
5. Censorernes kommentarer – prøvesæt med netadgang 
Begge prøvesæt blev modtaget godt af censorerne. Teksterne karakteriseres som 
gode og velegnede, og opgavesættene fungerede godt. Der var ikke mange 
besvarelser af prøveopgaven, så det er et meget spinkelt grundlag at evaluere på. 
Efter forsøgsprøven i 2018 vil der blive foretaget en samlet evaluering af 
forsøgsprøven. 
 
Opgave 1: tekstforståelse 
Tekstforståelsesopgaven voldte ikke eksaminanderne de store problemer, men 
alligevel udviste en række eksaminander ikke stor tekstforståelse i opgave 5.1, 
hvor de skal skrive om teksten.  
 
Opgave 2 - 4: grammatik 
Der prøvedes i centrale grammatiske emner, og opgaverne gav god mulighed for at 
teste eksaminandernes grammatiske viden og forståelse. En del eksaminander 
havde problemer med at forklare grammatikken i opgaverne. De manglede 
fagsprog og formåede ikke at inddrage eksempelmaterialet eller anvende reglerne 
i praksis. Mange elever undlader at henvise til de grammatikbøger, der citeres fra. 
 
Opgave 5: skriftlig sprogfærdighed 
De obligatoriske opgaver fungerede godt, og pindene hjalp eksaminanderne med at 
finde det vigtige i teksterne frem. Som i opgavesættene uden netadgang byder de 
valgfrie opgaver også her på en fin variation. En del besvarelser var præget af for 
stor afsmitning fra eksamensteksten. 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.  
 
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.  
 
 
Bente Hansen / Fagkonsulent 


