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1. Evaluering af skriftlig prøve i tysk A 2015 - hhx 
Her følger evalueringen af den skriftlige prøve i tysk A 2. 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 
I tysk fortsættersprog A havde årets prøvesæt titlen ”Karriere mit künstlicher 
Schönheit”. Igen i år var der ingen eksaminander i tysk begyndersprog. 
 
Prøvesættet 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.  
 
3. Statistik 
Der var i år 619 besvarelser i tysk fortsættersprog på hhx (2014: 549 / 2013: 522).  
Gennemsnittet blev i år 4,73 (2014: 4,97 / 2013: 4,7).  
87,6 % af eksaminanderne opnåede en karakter på 02 eller derover. I 2014 var det 
88,6 % og i 2013 var det 85,6 % af besvarelserne, der bestod. 
Karakterfordelingen for alle eksaminander og karakterfrekvensen for beståede 
eksaminander kan ses i  nedenstående tabel. 
 
Karakterer        -3 00 02 4 7 10 12 I alt  

619 
Frekvenser      1,1 11,3 21,8 25,5 25,5 12,3 2,4  
Frekvenser  
for beståede 

  24,9 29,2 29,2 14,0 2,8  

 
 
4. Årets prøvesæt  
Teksten 
Som det fremgår af læreplanen, er omfanget af teksten til den skriftlige prøve ca. 4 
normalsider. Indholdsmæssigt kan teksterne omhandle aktuelle samfundsmæssige 
og erhvervsmæssige forhold i Tyskland og det tysksprogede område og således 
ikke udelukkende økonomiske og erhvervsmæssige emner. 
Årets tekst med titlen ”Karriere mit künstlicher Schönheit” handler om trenden 
inden for skønhedskirurgi for mænd og for (karrieremæssige) årsager hertil 
Censorerne gav udtryk for, at det var et velegnet opgavesæt med et relevant emne 
og en passende sværhedsgrad.  
 
Opgave 1 – tekstforståelsesdelen 
Af undervisningsvejledningen fremgår følgende om opgave 1: 
I opgave 1 kræves en sammenfatning ud fra nogle givne kriterier. Det er altså en 
tekstforståelsesopgave, der har til formål at teste elevens evne til  
 at forstå tysk,  



 

 
 

 

 at uddrage det væsentlige fra en større tekstmængde - under hensyntagen til de 
kriterier, der opstilles i opgaveformuleringen og  

 at formidle det på et præcist og stort set fejlfrit dansk 
 
Teksten karakteriseredes som en god og velegnet grundtekst. Den prøvede fint 
eksaminandernes evne til at uddrage det væsentlige. Mange eksaminander løste 
opgaven godt, men censorerne påpegede, at en del eksaminander har tendens til at 
kommentere tekstens indhold. 
 
Opgave 2 – kommentardelen 
Knap halvdelen af eksaminanderne valgte at skrive opgave 2a (læserbrevet). En 
række eksaminander udtryker vrede over, at udseendet tilsyneladende spiller en 
stor rolle for karriere og løn. Nogle tror, at ansættelse og aflønning udelukkende 
beror på udseendet, hvilket er en overfortolkning af grundtekstens budskab.  
 
Opgave 2b karakteriseredes af censorerne som en god opgave med et relevant 
emne. En del eksaminander koncentrerer sig imidlertid om skønhedsoperationer 
generelt - og ikke i så høj grad til de store krav og arbejdsgivernes 
sorteringskriterier, som er det, eksaminanderne bliver bedt om at forholde sig til i 
opgaven. 
 
Opgave 3 - den merkantile meddelelse 
Censorerne fandt, at opgave 3 i årets opgavesæt gav gode muligheder for at vise, 
om man kender til reglerne, formen og de traditionelle sproglige vendinger i en 
merkantil meddelelse. Det er problematisk, at en række eksaminander i deres 
ordre ikke gentager salgs- og leveringsbetingelserne samt rabatten. 
 
 
De skriftlige censorer foretager en helhedsbedømmelse af eksaminandernes 
besvarelser i henhold til de faglige mål og bedømmelseskriterierne, sådan som de 
fremgår af læreplanen og vejledningen for Tysk fortsættersprog A. 
Der lægges f.eks. i delopgave 2 vægt på, at eksaminanden kan forholde sig fagligt 
perspektiverende til tekstens emne. Det er med andre ord ikke nok, at eleven kan 
formulere et pænt tysk, indholdet er også vigtigt. 
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