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Evaluering af skriftlig prøve i tysk A maj/juni 2019 stx 
 
1. Evaluering af skriftlig prøve i tysk A 2019 - stx 
Til sommereksamen maj-juni 2019 var der ligesom i 2018 fire opgavesæt til tysk 
fortsættersprog A på stx: to ordinære prøvesæt (læreplanen fra 2013) og to prøvesæt til 
forsøget med ny prøveform - i år uden adgang til internettet.  
Derudover var der et opgavesæt 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 
Oversigt over prøvesættene i tysk A stx 2019.  
Alle prøvesættene ligger på materialeplatformen.  
 
Niveau Dato Titel 
Tysk fortsættersprog A 
- Ordinær opgave 
 

22. maj 2019 Trümmerkind 

Tysk fortsættersprog A 
- Ordinær opgave 
 

23. maj 2019 Pedal the World 

Tysk fortsættersprog A  
- Forsøgsopgave 
 

22. maj 2019 Das Leben fällt, wohin es will 

Tysk fortsættersprog A 
- Forsøgsopgave 
 

23. maj 2019 Nachbarn 

Tysk begyndersprog A 
 

23. maj 2019 Geschenkt 
 

 
3. Statistik 
Tysk fortsættersprog A 
Der var i år i alt 2261 (2018: 2330) besvarelser i Tysk fortsættersprog A stx, heraf 1768 
besvarelser af den ordinære prøve og 493 besvarelser af forsøgsprøven. 
Landsgennemsnittet blev 6,31 (2018: 6,41). Gennemsnittet for den ordinære prøve blev 
6,29 (2018: 6,36), mens gennemsnittet for forsøgsprøven (uden netadgang) blev 6,37 (2018: 
6,72). 
 
I år opnåede 87,6 % af eksaminanderne en karakter på 02 eller derover (2018: 86,7 %). 
Karakterfordeling og karakterfrekvens for besvarelserne kan ses i nedenstående tabeller. 
 
Samlet resultat 2019 
Karakterer -3 00 02 4 7 10 12 I alt 

 
Fordeling 29 252 299 398 465 455 363 2261 
Frekvens 1,3 11,1 13,2 17,6 20,6 20,1 16,1 100 % 
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Ordinær opgave (ingen netadgang) 
Karakterer -3 00 02 4 7 10 12 I alt 

 
Fordeling 25 201 236 303 364 350 289 1768 
Frekvens 1,4 11,4 13,4 17,1 20,6 19,8 16,3 100 % 
 
 
Forsøgsopgave (ingen netadgang) 
Karakterer -3 00 02 4 7 10 12 I alt 

 
Fordeling 4 51 63 95 101 105 74 493 
Frekvens 0,8 10,3 12,8 19,3 20,5 21,3 15,0 100 % 
 
Tysk begyndersprog A 
Der var igen i år ingen eksaminander i tysk begyndersprog A stx (2018: 0), men da prøven i 
tysk begyndersprog A fra den 23. maj 2019 blev brugt på Færøerne, ligger den på 
materialeplatformen. 
 
4. Censorernes kommentarer – prøvesæt ordinære opgaver 
Censorerne fandt, at begge opgavesæt var gode og havde en passende sværhedsgrad. 
Teksterne var velegnede, og begge emner appellerede til eksaminanderne. Teksterne 
fungerede for både svagere og dygtigere eksaminander. 
 
Opgave 1: Oversættelsen / resumeringsopgaven 
Begge oversættelser vurderedes som velegnede af censorerne, dog fandt en lille gruppe 
censorer oversættelsen til Pedal the World svær. Eksaminanderne testedes i centrale 
grammatiske kategorier, og der var tale om en god blanding af grammatiske udfordringer.  
 
Teksterne til resumeringsopgaverne vurderedes ligeledes som velegnede af de fleste 
censorer, men kun godt 10 % af eksaminanderne valgte denne opgavetype frem for 
oversættelsen. Der er en tendens til, at opgavetypen vælges af enten sprogligt meget sikre 
eller sprogligt meget usikre eksaminander. 
 
Opgave 2 + 3: Den obligatoriske opgave + de valfrie opgaver 
Både de obligatoriske og de valgfrie opgaver blev rost af censorerne. De obligatoriske 
opgaver fungerede godt, og pindene støttede eksaminanderne i at strukturere besvarelserne 
og komme rundt om tekstens centrale dele. De valgfrie opgaver bød på en fin variation af 
forskelligartede opgavetyper, og mange eksaminander har haft noget på hjerte i opgave 3 i 
begge opgaver. I Trümmerkind var opgave 3a, 3h og f/c topscorere, og i Pedal the World var 
opgave 3e en markant topscorer, efterfulgt af opgave a og g. 
 
Censorernes påpegning af generelle problemfelter i besvarelserne af opgave 2 + 3 

• En del eksaminander skriver meget - mere eller mindre direkte – af fra teksten. Det 
er vigtigt at vejlede eleverne grundigt i, at det er deres selvstændige 
sprogproduktion, der er grundlag for bedømmelsen, og at de skal undlade afskrift 
fra tekstforlægget. 
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• En række eksaminander tæller tekstcitater med i det samlede antal ord. Eleverne 
skal gøres opmærksomme på, at citater fra teksten ikke tælles med i det krævede 
antal ord. 

• En række besvarelser er for korte, hvilket tæller negativt i bedømmelsen. 
• En del eksaminander har svært ved at disponere deres besvarelser. 
• En række eksaminander besvarer pindene i opgave 2 enkeltstående i stedet for at 

give en sammenhængende besvarelse af opgaven. 
• Nogle eksaminander besvarer alle/flere udvalgte - eller ingen - opgaver i den valgfri 

del, hvor én opgave skal besvares. 
• Enkelte hold har et generelt meget lavt fagligt niveau, der kunne tyde på for lidt 

træning i både skriftlig sprogfærdighed og i opgaveformatet. 
 

Censorernes påpegning af sproglige problemfelter i besvarelserne 
• Der er hos en række eksaminander udtalte problemer med ordbogsopslag, der 

afspejler stor usikkerhed i ordklasser. 
• Der er stor usikkerhed i forbindelse med pronominale henvisninger. 
• Eksaminanderne skriver Denglisch, f.eks.: sie sind in ein zelt liegen. 
• Valg af korrekt præposition volder problemer (f.eks. brugen af auf ). 
• Udvidet infinitiv, herunder um…zu-konstruktioner giver store udfordringer. 
• Usikkerhed i forbindelse med løst sammensatte verber. 
• Kun de sprogligt dygtigste elever formår at oversætte præposition med relativt 

pronomen som styrelse. 
 

• Censorerne fremhævede imidlertid også, at der er mange dygtige tyskelever, der har 
lært rigtig meget - hvilket også fremgår af karakterstatistikken. 

 
5. Censorernes kommentarer – prøvesæt med forsøg 
Censorerne fandt, at begge opgavesæt fungerede godt, og begge tekster karakteriseredes 
som velegnede. Enkelte censorer mente dog, at teksten Das Leben fällt, wohin es will ikke 
appellerede nok til målgruppen. Censorerne fremhævede, at alle eksaminander uanset 
fagligt niveau havde mulighed for at arbejde med opgaverne. 
 
Opgave 1: tekstforståelse 
Mange censorer fandt tekstforståelsesopgaven i Das Leben fällt, wohin es will let, mens 
censorerne fandt tekstforståelsesopgaven i Nachbarn passende. Censorerne betonede 
vigtigheden af, at tekstforståelsesopgaverne er entydige. 
 
Opgave 2 - 4: grammatik 
Opgaverne karakteriseredes af censorerne som passende, og de gav god mulighed for at 
teste eksaminandernes grammatiske viden og forståelse på mange niveauer. Nogle opgaver 
gav eksaminanderne store udfordringer – i Das Leben fällt, wohin es will var det især opgaven 
om udvidet infinitiv, i Nachbarn opgaven om løst sammensatte verber. Nogle hold så 
desværre ud til at mangle træning i at besvare de grammatiske opgaver med anvendelse af 
relevant terminologi.  
 
Opgave 5: skriftlig sprogfærdighed 
De obligatoriske opgaver fungerede fint. Nogle eksaminander besvarer dog ikke pindene, 
men skriver mere overordnet om teksten. De valgfrie opgaver bød på en fin og bred vifte 
af muligheder. I opgave 5.2 Das Leben fällt, wohin es will vælges opgave a af flest 
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eksaminander, efterfulgt af b og f. Desværre er en række besvarelser af opgave 5.2 præget 
af gentagelser fra 5.1 – ikke mindst ved valg af opgave a. I Nachbarn vælges opgave d af flest 
eksaminander, efterfulgt af a og c. 
 
Censorernes påpegning af generelle problemfelter i besvarelserne  

• En del eksaminander skriver meget - mere eller mindre direkte – af fra teksten. Det 
er vigtigt at vejlede eleverne grundigt i, at det er deres selvstændige 
sprogproduktion, der er grundlag for bedømmelsen, og at de skal undlade afskrift 
fra tekstforlægget. 

• En række eksaminander tæller tekstcitater med i det samlede antal ord. Eleverne 
skal gøres opmærksomme på, at citater fra teksten ikke tælles med i det krævede 
antal ord. 

• En række besvarelser er for korte, hvilket tæller negativt i bedømmelsen. 
• En del eksaminander har svært ved at disponere deres besvarelser. 
• En række eksaminander besvarer pindene i opgave 5.1 enkeltstående i stedet for at 

give en sammenhængende besvarelse af opgaven. 
• Nogle eksaminander besvarer alle/flere udvalgte - eller ingen - opgaver i opgave 

5.2, hvor én opgave skal besvares. 
• Det er centralt at træne eleverne i at kunne besvare de grammatiske opgaver med 

anvendelse af relevant terminologi. En række eksaminander viser stor usikkerhed i 
deres forklaringer, hvilket kunne tyde på, at det ikke er trænet nok i undervisningen. 

 
Censorernes påpegning af sproglige problemfelter i besvarelserne 

• Der er hos en række eksaminander udtalte problemer med ordbogsopslag, der 
afspejler stor usikkerhed i ordklasser. 

• Stor usikkerhed i forbindelse med pronominale henvisninger. 
• Eksaminanderne skriver Denglisch, f.eks. forsøg på at overføre engelsk ing-form til 

tysk. 
• Valg af korrekt præposition volder problemer. 

 
• Censorerne fremhævede imidlertid også i forbindelse med forsøgsprøven, at der er 

mange dygtige tyskelever, der har lært rigtig meget. 
 
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 


