
 

 

 

 

 

Til institutioner der udbyder htx 

  

  

 

    
Ændringer i opgavesæt til den skriftlige prøve i engelsk A, htx 
 
Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling foretager tre mindre ændringer i opgave-

sættet til den skriftlige prøve i engelsk A-niveau, htx. Ændringerne vil træde i kraft for før-

ste gang i vinterterminen 2016-2017.  

Følgende ændringer foretages: 

1. Nyt layout i opgavesættets menu med fortløbende nummerering af delopgaver-

ne. Ændringen skaber bedre overblik over den samlede prøve. Se bilag 1, hvor det 

nye layout er vist. 

 

2. Ny anvisning om kildehenvisninger. Ændringen skal være med til at sikre,  

at eksaminanderne anvender ensartede kildehenvisninger. Se bilag 2, hvor den nye 

anvisning er vist. 

 

3. Skabelon i opgavesættets Toolbox forenkles. Ændringen giver bl.a. bedre mu-

lighed for at foretage en brugbar plagiatkontrol af eksaminandens besvarelse. Se bi-

lag 3, hvor et eksempel på den nye skabelon er vist. 

Ændringerne ændrer ikke på opgavegenrer, antal og omfang af opgaver i prøven eller prøvens niveau. 
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Bilag 1: Nyt layout i opgavesættets menu  

(skærmbillede)  

 

 

 

  

Ny menu, nummereret fortløbende 



 

 

 

Bilag 2: Ny anvisning om kildehenvisninger 

I undermenupunktet “Henvisninger til tekst, video- og lydklip”, der findes under menupunktet  

“Vejledning”, vil der stå følgende: 

 

Hvis du citerer fra en grammatikbog eller internetside i opgave 1-4, skal du angive kilde.  

Alt materiale anvendt i opgave 5 skal være engelsksproget og angives med kildehenvisninger.  

Du kan henvise til dele af video- og lydklip, f.eks. ved at angive afspillerens minut- og sekundtal for henholdsvis starten og 

slutningen af klippet.  

Den generelle, overordnede skabelon for en henvisning til internetmateriale 

Author, “Title”. Site medium. Date accessed. [Link].  

 

Eksempler:  

Artikel fra internettet med forfatter 

Kate Abbey-Lambertz, “Big Sean Gives Back to Hometown Detroit, Hands Out School Supplies 

to Students”. Huffington Post website. Viewed 8-8-2013. 

[http://www.huffingtonpost.com/2013/08/30/big-sean-detroit-school-

supplies_n_3837896.html].  

 

Artikel fra internettet uden forfatter  

“The Civil War and emancipation”. PBS website. Viewed 6-6-2014. 

[http://www.pbs.org/wgbh/aia/part4/4p2967.html].  

 

Opslag på internettet  

“Emancipation Proclamation”. Wikipedia website. Viewed 6-6-2014.  

[http://en.wikipedia.org/wiki/Emancipation_Proclamation].  

 

Video på internettet  

ABC News, “Obama’s Historic Pro-Gay Marriage Stance”. YouTube website. Viewed 27-4-2014.  

[http://www.youtube.com/watch?v=V_RkoMDv3fE]. (3:10-3:22)  

 

 

  



 

 

Bilag 3: Skabelon i opgavesættets Toolbox forenkles 

Instrukser og følgetekst fjernes fra skabelonen, men fremgår - som hidtil - af opgavesættet.  

Nedenstående er et eksempel på, hvordan skabelonen vil se ud fremover. 

 

 


