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Forord 
I nærværende skrift finder du resultaterne af censorernes forcensur og det endelig eksamensresultat efter 

voteringen.  

I maj 2019 var i alt 5076 elever til skriftlig prøve i Dansk A HTX og Dansk A T-Eux. Det var sidste ordinære 

runde af 2013 reformen. Fra sommeren 2020 er faget ikke længere i udtræk, men obligatorisk for alle. 

Sommerens sæt er nu tilgængelig på Materialeplatformen:  

http://materialeplatform.emu.dk/eksamensopgaver/gym/htx/index.html 

 

  

http://materialeplatform.emu.dk/eksamensopgaver/gym/htx/index.html


Opgaverne: 
Opgave 1 Redegør for og diskutér hovedsynspunkter og centrale begreber i ”Uden håb har vi 

ingenting” (tekst 1). I diskussionen skal du inddrage to tekster, hvoraf mindst den ene 

skal være fra opgavesættet.  

Overskrift: Uden håb har vi ingenting  

Din besvarelse vil blive bedømt ud fra din evne til at:  

 udvælge og præsentere de væsentlige pointer og begreber i tekst 1 

 inddrage de selvvalgte tekster i din diskussion 

 argumentere sammenhængende for dine iagttagelser og synspunkter 

 udvælge og anvende relevant materiale. 

Opgave 2 Analysér og fortolk ”En plads i verden” (tekst 2) med særligt fokus på håb. 

Perspektivér til opgavesættets overordnede emne med inddragelse af mindst én tekst, 

som du selv vælger.  

Overskrift: En plads i verden  

Din analyse og fortolkning vil blive bedømt ud fra din evne til at:  

 fastholde et analytisk fokus 

 dokumentere væsentlige aspekter i din analyse af tekst 2 

 samle dine analytiske iagttagelser i en fortolkning 

 perspektivere fortolkningen af tekst 2 til opgavesættets overordnede emne og 

den eller de selvvalgte tekster. 

Opgave 3 Denne opgave er todelt:  

A: Skriv en kronik om, hvad håb betyder for dig og din generation.  

I kronikken skal du inddrage pointer fra mindst to tekster i opgavesættet.  

 

Du vælger selv, hvilken avis din kronik skal bringes i.  

 

B: Reflektér over og begrund dine formidlingsmæssige valg, herunder valg af avis, 

komposition, argumentation samt sproglige og retoriske virkemidler, hvor du 

dokumenterer med eksempler fra din egen tekst. Denne del skal fylde cirka 400 

ord.  

 

Overskrift: Vælg selv en overskrift.  

 

Vedr. A: Denne del udgør den primære del af din besvarelse. Din besvarelse vil blive 

bedømt ud fra din evne til at:  

 skrive en sammenhængende og fokuseret kronik 

 målrette kronikkens indhold og form til målgruppen og til den valgte avis 

 vinkle kronikken på en engageret og reflekteret måde 

 udvælge og aktivt inddrage pointer fra relevante tekster. 

 



Vedr. B: Din besvarelse vil blive bedømt ud fra din evne til at:  

 reflektere over og begrunde dine valg ved brug af teksteksempler og 

danskfaglige begreber. 

 

Opgave 4 Analysér og vurdér Polen smelter (tekst 3A) med særligt fokus på kampagnevideoens 

brug af humor som virkemiddel. I din vurdering skal du inddrage tekst 3B. 

Perspektivér til opgavesættets overordnede emne med inddragelse af mindst én tekst, 

som du selv vælger.  

 

Overskrift: Polen smelter  

 

Din besvarelse vil blive bedømt ud fra din evne til at:  

 fastholde et analytisk fokus der forbinder indhold og form 

 dokumentere væsentlige aspekter i din analyse af tekst 3A og 3B 

 samle dine analytiske iagttagelser i en vurdering 

 perspektivere til opgavesættets overordnede emne og den selvvalgte tekst. 

 

 

  



Forcensur 
Fordelingen af opgaverne tog sig ud på følgende måde, baseret på forcensuren. 

 

HTX og T-Eux 

 

 

 

 

  



Karakterer ved forcensur 
 

 

 

 

 

  



Endelig karaktergennemsnit  
 

I det endelige landsgennemsnit er det ikke muligt at se gennemsnittet for de enkelte opgavetyper. I det 

endelige karaktergennemsnit er det heller ikke muligt skelne mellem HTX og T-Eux. Det er et samlet tal for 

alle 5076 besvarelser. https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/proever-og-eksamen/evaluering-af-

proever 2018. 

 

HTX og T-Eux 

Landsgennemsnit: 5,95 

Dumpeprocenten var i år 1,8% (2018: 2,4%) 

 

 

Karakterfordeling af de opgaver der fik karakteren 02 eller derover 

Karakter 02 4 7 10 12 

HTX og T-Eux 12 % 33 % 33 % 15,7 % 4,5 % 

 

 

 

https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/proever-og-eksamen/evaluering-af-proever
https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/proever-og-eksamen/evaluering-af-proever

