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Evaluering af skriftlig prøve i tysk fortsætter A maj/juni 2022 stx 

 

1. Evaluering af skriftlig prøve i tysk fortsætter A 2022 – stx 
Til sommereksamen maj-juni 2022 var der to prøvesæt til tysk fortsættersprog A og to prøvesæt til tysk 

begyndersprog A. 

Evalueringen indeholder statistik over det samlede prøveresultat og en gennemgang af årets prøvesæt på 

baggrund af censorernes kommentarer. Der var ingen eksaminander i begyndersættene. Opgaverne var i 

henhold til GDPR-lovgivningen anonymiserede. 

Der blev afholdt virtuelt censormøde d. 14. juni. 

 

2. Prøvesæt 
Niveau Dato Titel 

Tysk fortsætter A 19. maj 2022 Berlin Prepper 

Tysk fortsætter A 23. maj 2022 Mein Vater, der Unbekannte 

Tysk begynder A 19. maj 2022 Bitte nicht umarmen 

Tysk begynder A 23. maj 2022 Die Klassenfahrt 
 

Alle prøvesættene er tilgængelige på Prøvebanken. 

 

3. Statistik 
Som sidste år er der en stærk reduktion af eksaminander. Der var i år 130 besvarelser (2021: 79; 2020: 178; 

2019: 2261) i tysk fortsætter A. 

Landsgennemsnittet blev 7,79 (2021: 8,86; 2020: 7,9; 2019: 6,31).  

Karakterer -3 00 02 4 7 10 12 I alt 

Fordeling 1 8 5 16 25 55 20 130 

Frekvens 0,8 6,2 3,8 12,3 19,2 42,3 15,4 100% 
 

4. Censorernes kommentarer  

Prøvesæt 1 ”Berlin Prepper” 

 

Opgavesættet 
Opgavesættet vurderes som meget velegnet. 

Opgave 1: Tekstforståelse 
Tekstforståelsesdelen forekommer passende i sværhedsgrad.  

Opgave 2-4: Grammatik 
Censorerne udtrykte, at de grammatiske opgaver var passende i sværhedsgrad. I opgave 3 mestrede de 

fleste at omsætte præteritum til præsens, mens mange af eksaminandernes forklaringer i 3.2. var 

mangelfulde. Få eksaminander fandt alle genitiver i opgave 4.1., men de fleste klarede oversættelsen til 

dansk fint. 



  

Opgave 5: Skriftlig sprogfærdighed 
Velegnet tekst. Eleverne skriver godt. Opgaverne i 5.2. har været appellerende – på bekostning af opgave 

5.1. i en del tilfælde. En del besvarelser er også meget tekstnære. 

 

Prøvesæt 2 ”Mein Vater, der Unbekannte” 

Opgavesættet 
Sættet er velegnet. 

Opgave 1: Tekstforståelse 
Tekstforståelsen er af passende sværhedsgrad.  

Opgave 2-4: Grammatik 
Censorerne udtrykte, at de grammatiske opgaver var passende i sværhedsgrad. I de grammatiske 

forklaringer kniber det med at forklare kasus ud fra køn i 3.2. 

Opgave 5: Skriftlig sprogfærdighed 
Eleverne besvarer overordnet opgaven fint; en del besvarer dog ikke pindene jævnt, og nogle er meget 

tekstnære i deres besvarelser. 

 

5. Censorernes generelle kommentarer til besvarelserne 
En del elever har problemer med de grammatiske forklaringer, men klarer den skriftlige sprogfærdighed 

godt. Dette skyldes bl.a. den særlige elevgruppe, der i år aflagde eksamen i skriftlig tysk. 

 

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.  

 

Louise Ebbesen Nielsen / Fagkonsulent 

September 2022 
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