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FORORD 

Dette dokument indeholder karakter- og opgavestatistik for den skriftlige prøve ved sommerterminen i dansk A 
på hf 2015 for både det digitale forsøg og den ordinære prøve, som er indgivet på censormødet af de enkelte 
censorer. Indeholdt er samtidig en oversigt over opgaver i sættene. 

Vær opmærksom på, at alle eksamenssæt fremover er tilgængelige på: 
http://materialeplatform.emu.dk/eksamensopgaver/. De påkrævede loginoplysninger er sendt til alle skoler fra 
Undervisningsministeriet. 

 

Sune Weile 

Fagkonsulent i dansk stx og hf 
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KARAKTERSTATISTIK ORDINÆR PRØVE 

Det samlede karaktergennemsnittet i skriftlig dansk på Hf er i 2015 på 5,07. Det er på linje med sidste års gen-
nemsnit, som var på henholdsvis 5,1 for Hf 2-årig og 5,6 for Hf-enkeltfag.1 I tabellerne nedenfor vises henholds-
vis den generelle karakterfordeling og karakterfordelingen på de tre opgaver. Antallet af ikke beståede er det 
samme som sidste år, mens der er givet lidt færre topkarakterer. 

Karakter Antal Procent 

12 351 3,3 

10 1204 11,2 

7 2854 26,6 

4 3563 33,1 

02 2090 19,4 

00 649 6,0 

-3 38 0,4 

Total 10749 100 

Karaktergennemsnit 5,07 

KARAKTERFORDELING ORDINÆR PRØVE 

I diagrammet nedenfor ses udviklingen over de sidste fem eksaminer i skriftlig dansk på hf. Det kan bemærkes, 
at landsgennemsnittet er på niveau med gennemsnittet i andre skriftlige prøver på hf. 

 

 

 

                                                                            
1 Se publikationen ”De gymnasiale eksamensresultater i 2014” på: http://uvm.dk/Service/Statistik/Statistik-om-gymnasiale-
uddannelser/Karakterer-paa-de-gymnasiale-uddannelser 
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OPGAVEFORDELING OG KARAKTERNIVEAU ORDINÆR PRØVE 

I årets sæt har opgave 3 som sædvanlig, været mest populær. Halvdelen af eksaminanderne har således valgt at 
skrive den argumenterende artikel, mens lidt flere end sidste år har valgt den introducerende artikel, opgave 2. 

 

Hvis vi ser på eksaminandernes opgavevalg, så valgte lidt under halvdelen den argumenterende artikel i år. Vi kan 
konstatere, at den jævne fordeling mellem opgavetyperne i 2011 og 2012 er afløst af en skæv fordeling, hvor 
opgave 3 stadig er favorit, dog med en mere jævn fordeling end tidligere. 
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Karaktergennemsnittet for opgave 2 og 3 er begge steget i forhold til sidste år, og ligger på niveau med tidligere 
år. Det analyserende oplæg ligger igen lavest efter i 2013 at have haft et højere snit. Samlet set ligger gennemsnit-
tet i år dog meget lige for de tre opgavetyper. 

KARAKTERSTATISTIK DIGITAL PRØVE MED NETADGANG 

Det var første gang, at der blev aflagt prøve i det nye digitale forsøg med netadgang på hf. Omkring 10% af de 
eksaminander der aflagde skriftlig prøve i dansk på hf, var til den digitale prøve. Det vidner om, at forsøget er 
kommet godt fra start med stor opbakning fra skoler og lærere. Ved den digitale prøve består sættet af både 
teksthæfte og digitalt materiale som fx en kampagnefilm. Derudover har eksaminanderne adgang til internettet 
under prøven. Ønsker man at læse mere om det digitale forsøg på hf, kan man finde en beskrivelse af forsøget 
samt Lærerens hæfte på EMUen. 

I tabellen nedenfor vises karakterfordelingen for den digitale prøve i skriftlig dansk. Som det fremgår, er eksa-
mensresultatet med 5,03 på niveau med den ordinære prøve.  

Karakter Antal Procent 
12 35 2,6 

10 132 10,0 

7 363 27,5 

4 479 36,3 

02 230 17,4 

00 80 6,1 

-3 2 0,2 

Total 1321 100 

Karaktergennemsnit 5,03 

KARAKTERFORDELING DIGITAL PRØVE MED NETADGANG 

Mens gennemsnittet er næsten identisk for de to prøver, så fordeler karaktererne sig lidt forskelligt. Til den digi-
tale prøve fordeler karaktererne sig således i højere grad mellem 4 og 7, mens der er givet lidt færre høje karakte-
rer. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at dels er der færre eksaminander, der går til den digitale prøve, 
dels kan sammensætningen af eksaminander være anderledes end til den ordinære prøve. 
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OPGAVEFORDELING OG KARAKTERNIVEAU DIGITAL PRØVE MED NETADGANG 

Opgavefordelingen er noget anderledes end ved den ordinære prøve, hvor eksaminanderne nu har fire opgaver at 
vælge mellem: Opgave 1 og 2 er analyserende artikler, opgave 3 er en introducerende artikel mens opgave 4 er en 
diskuterende artikel. Samlet set har næsten 60% af kursisterne valgt at skrive en af de to analyserende artikler 
sammenlignet med kun 18% til den ordinære prøve. Det er en forskel, som vi ikke umiddelbart kan forklare. 
Men meget tyder på, at eksaminanderne har taget godt imod den analyserende artikel med digitalt klip, da hele 
21% har valgt at skrive Opgave 1. Det er til gengæld tydeligt, at de har afholdt sig fra at skrive den introduceren-

de artikel i det digitale sæt, mens næsten 40% har valgt netop denne opgave i det ordinære. Det hænger forment-
lig sammen med, at der er introduceret et nyt krav om at skrive en såkaldt ”metatekst”, hvor kursisterne skal 
overveje deres formidlingsmæssige valg. Der er således tale om nye krav, som både lærere og kursister skal finde 
sig til rette med. Det er endnu for tidligt at sige, om det giver anledning til justeringer af prøvegenren. Dertil er 
forsøget stadig for nyt. Det kan samtidig være forklaringen på, at mange eksaminander har valgt Opgave 1 og 2. 
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Karakterniveauet på de enkelte opgaver ligger tæt på det ordinære sæt idet de analyserende artikler også her har 
det laveste karakterniveau, men jo også vælges af næsten 60% af kursisterne, mens den introducerende og disku-
terende artikel har det højeste gennemsnit. 
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