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FORORD
Dette dokument indeholder karakterstatistik for de skriftlige prøver ved sommerterminen i dansk A på
stx 2019. Statistikkerne er lavet på baggrund af karakterer indtastet i Netprøver. Det betyder desværre
også, at der i år ikke har været mulighed for at udarbejde samme statistiske materiale, da Netprøver fx
ikke giver mulighed for at indtaste opgavevalg.
Indeholdt er samtidig en oversigt over alle opgaver i de fire 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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INDHOLDSFORTEGNELSER FRA ÅRETS SÆT
21.05.2019
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27.05.2019
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KARAKTERSTATISTIK FOR DE SKRIFTLIGE PRØVER 2019
Vi har som sidste år et samlet gennemsnit for den skriftlige prøve i dansk på baggrund af data fra Netprøver. Det samlede gennemsnit for de to prøver er i år på 6,6. Der var samlet set 28386 elever, der aflagde
prøve i Dansk A på STX.

ELEVFORDELING FOR DE SKRIFTLIGE PRØVER
Det digitale forsøg med adgang til internettet blev afskaffet fra og med sommeren 2019, og derfor er der
kun to prøveforekomster i år. Nedenstående tabel viser fordelingen af elever på de to prøvedage.
21.05.2019

27.05.2019

25872

2514

KARAKTERFORDELING FOR DE SKRIFTLIGE PRØVER
Statistikken herunder viser, hvordan de samlede prøvekarakterer for 2017-2019 fordeler sig på de enkelte
karakterer.
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Som det fremfår af grafen, så er det tredje år, at vi har det samlede gennemsnit for den enkelte prøve. Der
er ikke medtaget statistik fra før 2017, da det vil være et forkert sammenligningsgrundlag. Hvis man ønsker at se statistikkerne fra de andre år, så ligger de offentligt tilgængeligt på hjemmesiden. Som noget nyt
er det i netprøver.dk muligt at se det præcise karaktergennemsnittet for de enkelte prøvedage og prøvesæt.
Karaktergennemsnittene fordeler sig på følgende måde:
21.05.2019

27.05.2019

6,6

6,7

Som man kan se, falder gennemsnittet stort set identisk ud på de to prøvedage. Hvad der er baggrunden
for den lille variation ved vi ikke, men det kan fx skyldes prøveudtrækket blandt elever m.v.
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Udover ovenstående karakterstatistik vil der i år blive udarbejdet et Råd og vink, der har fokus på undervisningen i de nye prøvegenrer. Det vil blive tilgængeligt i løbet af august her:
https://www.emu.dk/stx/dansk/prover-og-eksamen
Husk at de vejledende sæt samt Lærerens hæfte 1 og 2 kan findes her:
http://materialeplatform.emu.dk/eksamensopgaver/gym/stx/2018.html
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