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FORORD 
Dette dokument indeholder karakter- og opgavestatistik for de skriftlige prøver ved sommerterminen i 
dansk A på stx 2015, som er indgivet på censormødet af de enkelte censorer. Indeholdt er samtidig en 
oversigt over alle opgaver i de fire sæt. 

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 FOR DEN ORDINÆRE PRØVE 2015 
Det foreløbige gennemsnit i skriftlig dansk på stx (ordinær prøve) er i 2015 på 6,49. Det er på linje med 
sidste års gennemsnit, som var på 6,4.1 Statistikken viser, at der igen i år er en lille stigning i antallet af 
topkarakteren 12. Samtidig er antallet af den lavest beståede karakter 02 faldet. Det giver samlet set et lidt 
højere karaktergennemsnit end sidste år. Tendensen afspejler sig i diagrammet nedenfor, der viser den 
procentvise fordeling af de beståede karakterer de seneste fire år.  

 

I tabellen nedenfor vises karakterfordelingen samlet for de to ordinære stx-prøver i skriftlig dansk. 

Karakter Antal Procent 
12 1553 7,0 

10 4346 19,7 

7 7423 33,6 

4 6222 28,2 

02 2214 10,0 

00 325 1,5 

-3 10 0,0 

Total 22093 100 

Karaktergennemsnit 6,49 

 

Hovedparten af eksaminanderne aflagde prøve d. 22.5.2015 (stx), mens en mindre andel af eksaminan-
derne aflagde prøve d. 29.5.2015 (stx). Eksamensgennemsnittet de to dage er næsten identisk med et snit 
på 6,49 den første dag og 6,50 den anden dag. 

 
                                                        

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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KARAKTERFORDELING, PRØVE 22.05.2015 
 Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 
12 5,6 7,5 5,5 7,1 17,0 

10 17,2 21,1 16,9 22,6 22,0 

7 33,8 35,1 30,9 34,1 28,0 

4 31,1 27,1 30,9 26,9 22,4 

02 10,6 8,3 13,5 9,0 8,8 

00 1,6 1,0 2,1 1,3 1,6 

-3 0,0 0,0 0,1 0,0 0,2 

Gennemsnit 6,22 6,71 6,02 6,65 7,27 

Opgavevalget 
i procent 

22,5 32,5 18,5 21,4 5,0 

KARAKTERFORDELING, PRØVE 29.05.2015 
 Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 
12 9,8 3,2 2,5 10,9 14,4 

10 19,9 24,0 12,8 21,9 23,7 

7 34,1 37,8 33,9 36,7 30,9 

4 24,3 23,8 28,9 20,3 23,7 

02 9,4 9,8 19,8 6,3 5,2 

00 2,2 1,4 2,1 3,9 2,1 

-3 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

Gennemsnit 6,7 6,58 5,5 7,01 7,32 

Opgavevalget 
i procent 

20,2 45,7 17,7 9,4 7,1 

 

Som det fremgår af ovenstående tabeller, er kronikken (opgave 2 og 4) den mest populære genre for ek-
saminanderne. Den står således for over halvdelen af deres skriftlige besvarelser begge dage. Lidt flere 
eksaminander end sidste år har valgt essayet (opgave 3). Samtidig er karakterniveauet en smule lavere end 
sidste år for denne genre. 
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Lidt over en fjerdedel af eksaminanderne har valgt at skrive en litterær artikel (opgave 1 og 5). Der er 
fortsat en skæv fordeling mellem de to opgaver. Om det skyldes, at eksaminanderne fravælger en digtana-
lyse frem for arbejdet med en novelle, kan ikke siges med sikkerhed, men det er næppe helt usandsynligt. 
Statistikken peger på, at de eksaminander, der vælger digtanalysen, klarer sig godt, for opgave 5 har begge 
dage klart det højeste karaktergennemsnit. Vi ved dog intet om, hvilke eksaminander, der vælger den type 
opgave, så baggrunden for de flotte karakterer kender vi ikke. 

OPGAVESTATISTIK 
Hvis vi ser på, hvordan eksaminanderne gennem de sidste par år har valgt opgavetype til eksamen, så 
tegner der sig et nogenlunde klart billede. Som tabellen herunder viser, er kronikken eksaminandernes 
favorit. I 2011 og 2012 stod den for lidt under halvdelen af besvarelserne, mens den de to seneste år har 
stået for over halvdelen. Hvad der er baggrunden for, at netop denne genre er ualmindeligt populær, ved 
vi ikke. Men det er en tydelig tendens, som det kunne være værd at yde opmærksomhed. Er eksaminan-
derne tryggere ved denne genre end de øvrige? Er det kronikkens emner, der i højere grad fanger eksami-
nanderne? Eller afskrækkes de af de to andre genrer? 

For første gang i tre år ser vi en lille stigning i antallet af eksaminander, der vælger at skrive essayopgaven. 
Som man kan se nedenfor har udviklingen gennem de seneste år haft betydning for karaktergennemsnit-
tet, som er steget gennem en årrække. I år er det for første gange i tre år faldet 6,21 sidste år til 5,99 i år. 

Der er næppe tvivl om, at essayets friere form falder de fagligt stærke eksaminander lettere. Hvad der er 
baggrunden for det lille fald i karakterniveauet for denne opgave, kan vi dog ikke sige noget om. 

19,7 21,1 19,9 22,4 

11,7 

39 39,2 
33,4 29,8 

21,6 
16,7 18,5 

31,2 

14,1 14,5 
20,7 

7,8 4,2 
9,8 

5,1 

2012 2013 2014 2015 

Opgavefordeling i % 2012-15 

Litt.art.1 Kronik 2 Essay 3 Kronik 4 Litt.art. 5 

6,1 6,67 
5,63 6,25 

7,25 
6,12 6,46 6,7 

5,67 6,09 6,21 5,99 6,11 6,8 6,61 6,66 6,67 6,76 7,22 7,27 

2012 2013 2014 2015 

Karakterniveau på opgavevalg 2012-2015 

Litt.art. 1 Kronik 2 Essay 3 Kronik 4 Litt.art. 5 

Bemærk, at for 2012 er karaktergennemsnittet kun medregnet for første prøvedag, hvor knap 90% af eksaminanderne gik til prøve. 
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KARAKTERSTATISTIK FOR DEN DIGITALE PRØVE MED NETADGANG 2015 
Næsten 20% af de eksaminander, der aflagde skriftlig prøve i dansk på stx, var til den digitale prøve med 
netadgang. Det er kun en mindre stigning i antallet i forhold til sidste år, men det er forventningen, at 
flere skoler tilmelder eksaminander til denne prøve i dette skoleår. Ved den digitale prøve består sættet af 
både teksthæfte og digitalt materiale som fx uddrag fra en dokumentarfilm. Derudover har eksaminander-
ne adgang til internettet under prøven. 

I tabellen nedenfor vises karakterfordelingen samlet for de to digitale prøver i skriftlig dansk. Som det 
fremgår, er eksamensresultatet med 6,45 på niveau med den ordinære prøve og lidt højere end gennem-
snittet for den digitale prøve sidste år (6,36). Karaktergennemsnittet for den digitale prøve har således de 
seneste to år ligget helt på niveau med den ordinære, hvor det i de første år af forsøget lå lidt højere. Hvad 
der er årsag til det lidt lavere karaktergennemsnit, kan vi ikke vide, men en forklaring kan være, at der er 
sket næsten en fordobling af eksaminander til den digitale prøve, hvilket har betydning for sammensæt-
ningen af eksaminander. 

Karakter Antal Procent 
12 271 6,4 

10 818 19,4 

7 1458 34,6 

4 1176 27,9 

02 418 9,9 

00 67 1,6 

-3 4 0,1 

Total 4212 100 

Karaktergennemsnit 6,45 

 
Mens gennemsnittet er næsten identisk med den ordinære prøve, så fordeler karakterne sig som sidste år 
lidt anderledes. Lidt flere eksaminander får karakteren 7 end til den ordinære prøve, mens lidt færre i år 
har fået karakteren 12. Det er dog vigtigt også her at være opmærksom på, at dels er der færre eksaminan-
der, der går til den digitale prøve, dels kan sammensætningen af eksaminander være anderledes end til den 
ordinære prøve.  

0,00 

5,00 

10,00 

15,00 

20,00 

25,00 

30,00 

35,00 

40,00 

2 4 7 10 12 

2013 

2014 

2015 

Ordinær prøve 2015 



 12 

KARAKTERFORDELING, PRØVE MED NETADGANG 22.05.2015 
 Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 
12 5,6 6,6 4,8 7,1 5,3 

10 21,1 21,9 14,0 19,3 18,4 

7 33,0 30,1 33,9 36,4 33,1 

4 26,5 27,1 32,2 27,4 30,7 

02 12,2 12,4 12,2 8,2 10,7 

00 1,6 1,6 2,6 1,4 1,7 

-3 0,0 0,2 0,3 0,1 0,0 

Gennemsnit 6,40 6,42 5,88 6,59 6,24 

Opgavevalget 
i procent 

11,3 11,7 19,7 31,2 26,1 

 

KARAKTERFORDELING, PRØVE MED NETADGANG 29.05.2015 
(Bemærk, at der kun er tale om 435 eksaminander) 

 Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 
12 7,3 10,0 9,9 8,6 20,3 

10 25,5 31,3 19,8 30,7 27,1 

7 36,4 38,8 40,6 44,3 37,3 

4 23,6 18,8 24,8 14,3 8,5 

02 7,3 1,3 5,0 2,1 6,8 

00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

-3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Gennemsnit 7,05 7,81 7,10 7,81 8,24 

Opgavevalget 
i procent 

12,6 18,4 23,2 32,2 13,6 

 

Der er markant forskel på karaktergennemsnittet for prøvedag 1 (6,32) og prøvedag 2 (7,61). Det er vig-
tigt at være opmærksom på, at der dog kun er tale om 435 elever på prøvedag 2 mens der er tale om 3777 
elever på prøvedag 1. Derudover kender vi ikke sammensætningen af elever på de to prøvedage.  

Som det fremgår af tabellerne ovenfor, har eksaminandernes opgavevalg til den digitale prøve stort set 
fordelt sig på samme vis som til den ordinære. Der er dog flere, der vælger at skrive den analyserende 



 13 

artikel end i det ordinære sæt, mens eksaminanderne i år har fordelt sig mere ligeligt mellem den digitale 
opgave 1 og den mere traditionelle analyse og fortolkningsopgave 5. 

 

Det er vigtigt at være opmærksom på, at de digitale sæt siden 2014 har fulgt de ordinære således, at opga-
ve 1 og 5 er analyserende artikler, mens opgave 2 og 4 er kronikker. I tabellen for 2013 er opgave 4 således en 
analyserende artikel, mens opgave 5 er en kronik. Som det ses, gælder det samme her som for prøven uden net-
adgang, at flere eksaminander i år har valgt essayet. Man kan samtidig konstatere, at karaktererne for de 
enkelte opgaver generelt set er steget lidt i forhold til sidste år. Det gælder særligt kronikken. Vi kender 
ikke baggrunden for denne stigning, men det er værd at påpege, at det er den opgave, hvor der stilles 
størst krav til at inddrage internettet, da eleverne her skal finde andre synspunkter og inddrage i diskussi-
onen. 

 

7,11 
6,56 6,47 

7,09 
6,46 6,63 

6,09 6,06 6,02 

6,77 

5,99 

6,72 6,57 6,3 6,35 

2013 2014 2015 

Karakterniveau på opgavevalg 2013-2015 

Ana.art. 1 Kronik 2 Essay 3 Kronik 4 Ana.art. 5 

14,4 
21,8 

11,4 
6,2 

43 

12,4 

23,9 
15,7 

20 23,5 

8 

31,3 31,9 

11,5 

24,8 

2013 2014 2015 

Opgavefordeling i % 2013-2015 

Ana.art. 1 Kronik 2 Essay 3 Kronik 4 Ana.art. 5 


