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FORORD
Dette dokument indeholder karakterstatistik for de skriftlige prøver ved sommerterminen i dansk A på hf 2017.
Karaktererne blev for første gang indtastet i netprøver.dk for samtlige hold. Det betyder desværre også, at der i
år ikke har været mulighed for at udarbejde samme statistiske materiale, da netprøver.dk fx ikke giver mulighed
for at indtaste opgavevalg. Vi håber, at der allerede fra næste år igen bliver mulighed for at lave statistik på
opgaveniveau.
Indeholdt er samtidig en oversigt over alle opgaver i de to sæt.
Vær opmærksom på, at alle eksamenssæt er tilgængelige på: http://materialeplatform.emu.dk/eksamensopgaver/

Sune Weile
Fagkonsulent i dansk stx og hf
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OPGAVEFORMULERINGER
23.05.2017 (ORDINÆR )
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23.05.2017 (NETADGANG)
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KARAKTERSTATISTIK ORDINÆR PRØVE
I år har vi et samlet gennemsnit for den skriftlige prøve i dansk A hf på baggrund af data fra netprøver.dk. Det
samlede gennemsnit for de to prøver er i år på 5,0. Det er næsten identisk med gennemsnittet i forhold til den
ordinære prøve sidste år, som var på 4,99 og for den digitale prøves resultat sidste år på 5,08.

ELEVFORDELING FOR DE SKRIFTLIGE PRØVER
Nedenstående tabel viser fordelingen af elever på de skriftlige prøver i dansk A sommeren 2017.
Prøve med adgang til
internettet 23.05.2017

Ordinær 23.05.2017

5873

5431

Som man kan se, så har der i år været endnu en stigning i antallet af elever på prøven med adgang til internettet.
Det betyder, at der nu er flere elever, der aflægger prøve på den nye prøveform end den ordinære. Den nye prøve
indfases sammen med den nye gymnasiereform.

KARAKTERFORDELING ORDINÆR PRØVE
Statistikken herunder viser, hvordan de samlede prøvekarakterer for 2017 fordeler sig på de enkelte karakterer.
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Som det fremfår af grafen, så er det første år, at vi har det samlede gennemsnit for de to prøver. Af samme grund
er der ikke medtaget statistik fra de andre år, da det vil være et forkert sammenligningsgrundlag. Hvis man ønsker
at se statistikkerne fra de andre år, så ligger de offentligt tilgængeligt på hjemmesiden. Hvis man ser på
karaktergennemsnittet for de enkelte prøvesæt (med og uden adgang til internettet) fordeler sig på følgende
måde:
Prøve med adgang til
internettet 23.05.2017

Ordinær 23.05.2017

6

5,1

4,9

Som man kan se, falder gennemsnittet stort set identisk ud til de to prøver. Hvad der er baggrunden for den lille
variation ved vi ikke.
Udover ovenstående karakterstatistik vil censorernes tilbagemeldinger på årets sæt blive uddybet i dette års Råd
og vink 2017.
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