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Evaluering af skriftlig prøve i tysk A maj/juni 2019 hhx 
 
1. Evaluering af skriftlig prøve i tysk A 2019 - hhx 
Til sommereksamen maj-juni 2019 var der ligesom i 2018 to opgavesæt til tysk 
fortsættersprog A på hhx: et ordinært prøvesæt (læreplanen fra 2013) og et prøvesæt til 
forsøget med ny prøveform - i år uden adgang til internettet.  
Der var igen i år (for anden gang siden den gamle gymnasiereform i 2005) eksaminander i 
tysk begyndersprog A. 
Evalueringen indeholder statistik over det samlede prøveresultat baseret på udtræk fra 
netprøver.dk og en gennemgang af årets prøvesæt ud fra hovedlinjerne i censorernes 
kommentarer.  
 
2. Prøvesæt 
I tysk fortsættersprog A ordinær opgave havde årets prøvesæt titlen ”Instagram. Das 
lukrative Werbegeschäft mit dem Fotodienst”, og forsøgsprøvesættet havde titlen ”Wie 
Influencer Kinder und Jugendliche umgarnen”. Begyndersættets titel var ”Arbeit ohne 
Ende”. Alle tre prøvesæt ligger på materialeplatformen.  
 
3. Statistik 
Tysk fortsættersprog A 
Der var i år i alt 546 (2018: 538) besvarelser i tysk fortsættersprog A hhx, heraf 215 (2018: 
184) besvarelser af den ordinære prøve og 331 (2018: 354) af forsøgsprøven. 
Landsgennemsnittet blev 5,7 (2018: 6,16). Gennemsnittet for den ordinære prøve blev 5,56 
(2018: 5,98), mens gennemsnittet for forsøgsprøven blev 5,8 (2018: 6,26). 
 
I år opnåede 96,0 % af eksaminanderne en karakter på 02 eller derover (2018: 96,6 %). 
Karakterfordeling og karakterfrekvens for besvarelserne kan ses i nedenstående tabeller. 
 
Samlet resultat 2019 
Karakterer -3 00 02 4 7 10 12 I alt 

 
Fordeling 1 21 89 158 169 85 23 546 
Frekvens 0,2 3,8 16,3 28,9 31,0 15,6 4,2 100 % 
 
 
Ordinær opgave (ingen netadgang) 
Karakterer -3 00 02 4 7 10 12 I alt 

 
Fordeling 0 9 35 64 72 27 8 215 
Frekvens 0,0 4,1 16,3 29,8 33,5 12,6 3,7 100 % 
 
 
Forsøgsopgave (ingen netadgang) 
Karakterer -3 00 02 4 7 10 12 I alt 

 
Fordeling 1 12 54 94 97 58 15 331 
Frekvens 0,3 3,6 16,3 28,5 29,3 17,5 4,5 100 % 
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Tysk begyndersprog A 
Der var kun et enkelt hold eksaminander i tysk begyndersprog A hhx (23 elever), hvorfor 
statistik og bemærkninger ikke gennemgås. 
 
4. Censorernes kommentarer – prøvesæt ordinær opgave  
Teksten 
Årets tekst med titlen ”Instagram. Das lukrative Werbegeschäft mit dem Fotodienst” 
handler om, at der kan tjenes gode penge med skjult reklame på Instagram, og at unge 
betales for at vise virksomheders produkter frem på mediet. 
Censorerne gav udtryk for, at det var et velegnet opgavesæt med en passende 
sværhedsgrad. Det var et aktuelt emne, som eleverne kunne forholde sig til.  
 
Opgave 1: tekstforståelsesdelen 
Teksten karakteriseredes som velegnet grundtekst, der fint prøvede eksaminandernes evne 
til at forstå og uddrage det væsentlige af en tekst. 
 
Opgave 2: kommentardelen 
Eksaminanderne fordelte sig næsten ligeligt på opgave a og b. Censorerne fandt 
opgaveformuleringerne gode og vedkommende, men en række eksaminander læser ikke 
opgaveformuleringerne grundigt nok. En del eksaminander refererer udelukkende teksten 
uden at kommentere og besvarer dermed ikke opgaven fyldestgørende. Der er desværre 
hold, hvis besvarelser kunne tyde på, at genrerne ikke er blevet trænet tilstrækkeligt. I 
besvarelsen af opgave 2 går det kommunikativt galt for en del elever, når det det danske 
ord "reklamere" (=gøre reklame) oversættes med "reklamieren" på tysk. 
 
Opgave 3: den merkantile meddelelse 
Censorerne fandt, at det var en fin opgave med en passende sværhedsgrad. En del 
eksaminander besvarer opgaven godt, men nogle eksaminander behersker ikke elementær 
merkantil fraseologi. 
 
5. Censorernes kommentarer – prøvesæt med forsøg 
Teksten 
Årets tekst med titlen ”Wie Influencer Kinder und Jugendliche umgarnen” handler om 
influencer-industrien og om, at mange unge er vilde med stjernerne fra internettet, da de 
tror, at influencere viser virkeligheden på de sociale medier. Censorerne fandt, at teksten 
var velegnet og aktuel. Det var en interessant tekst for eleverne, som nemt kunne forholde 
sig til emnet. Sværhedsgraden var passende. 
 
Opgave 1: tekstforståelse 
Flertallet af censorer mente, at opgaven havde en passende sværhedsgrad. Et mindretal 
fandt opgaven let, men alligevel passende, da den hjalp eksaminanderne godt i gang. 
 
Opgave 2: grammatik 
Opgaverne havde ifølge censorerne en passende sværhedsgrad. Opgaven var velegnet og 
gav god mulighed for at teste eksaminandernes grammatiske viden og forståelse. 
Besvarelserne viste meget store forskelle på elevernes beherskelse af grammatikken. 
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Opgave 3: skriftlig sprogfærdighed 
Censorerne roste opgaven for dens klare opgaveformuleringer. Alle eksaminanderne kunne 
nemt forholde sig til emnet, og censorerne fornemmede, at eleverne syntes, at emnet var 
interessant. En række besvarelser var dog præget af stor afsmitning fra teksten. Nogle 
besvarelser var for korte, og det er vigtigt at gøre eleverne opmærksomme på, at det er 
deres selvstændige sprogproduktion, der bedømmes, og at citater fra teksten ikke tæller 
med i det samlede antal ord. I opgave 3.2 valgtes opgave a af de fleste og opgave b af de 
færreste eksaminander.  
 
Opgave 3.3: den merkantile meddelelse 
Censorerne karakteriserede opgave 3.3 som en relevant merkantil opgave med passende 
udfordringer. Opgaven fungerede fint også til at differentiere eksaminandernes besvarelser. 
Nogle eksaminander overser desværre tekst 4 og dermed den information, de skal hente fra 
den til deres besvarelse. 
 
6. Bedømmelse 
De skriftlige censorer foretager en helhedsvurdering af eksaminandernes besvarelser i 
henhold til de faglige mål og bedømmelseskriterier, som de fremgår af læreplanen og er 
uddybet i vejledningen. Censorerne instrueres i, at det er vigtigt at fokusere på, hvad 
eksaminanderne kan, og ikke kun på, hvad de ikke kan. 
 
 
Bente Hansen / fagkonsulent 
 
 
 


