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Forord 
Dette materiale sammenfatter den skriftlige eksamen i engelsk sommer 2013 og er udarbejdet af 
fagkonsulenten på baggrund af de skriftlige censorers indtastninger af karakterer, de skriftlige censorers 
skriftlige evalueringer af opgavernes tekster og instrukser som bedømmelsesgrundlag inden voteringen 
samt drøftelser af disse evalueringer med opgavekommissionerne.  
 
Heri kan du finde karaktergennemsnittet for de forskellige niveauer samt råd og vink til elever og 
undervisere. Tallene gengivet her baserer sig på censorernes indtastning af skriftlige karakterer ved 
censureringen. En mere fuldstændig opgørelse foretages af UNI-C. 
 
Selve opgaveformuleringerne er ikke gengivet, men kan findes lokalt på skolerne. Opgaverne vil 
ligeledes blive tilgængelige på Materialeplatformen på EMU. 
 
Tak til de 578 censorer, der læste de næsten 39000 besvarelser. Censureringen fandt sted i Arena Fyn i 
Odense Congress Center d. 18. juni 2013. 
 
Hanne Kær Pedersen 
Fagkonsulent i engelsk stx/hf 
hanne.kaer.pedersen@uvm.dk 
Tlf.: 2532 4494 
 
September 2013  
 



 

Engelsk stx/hf skriftlig eksamen 2013 
Hanne Kær Pedersen, fagkonsulent 

 
 

Karaktergennemsnit for skriftlig eksamen i engelsk 2013 
 
 
Her følger en sammenfatning af karaktererne for skriftlig sommereksamen 2013. Alle tal er baseret på 
de skriftlige censorers indtastninger ved censormødet. Dette er landsgennemsnittene for de tre niveauer 
sammenlignet med de to foregående år: 
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STX A 
2013 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

STX A 2013  2012  
Gennemsnit 5,79 Gennemsnittet er et vægtet 

gennemsnit af gennemsnittene 
for sæt 1 og 2. 
 

6,09 Gennemsnittet er  et vægtet 
gennemsnit  af gennemsnittene 
for sæt 1 og 2. 
 

Sæt 1 5,73 Sæt 1 blev skrevet af 15107 
eksaminander. 

6,02 Sæt 1 blev skrevet af 14051 
eksaminander. 

Sæt 2 6,16 Sæt 2 blev skrevet af  2751 
eksaminander. 

6,44 Sæt 2 blev skrevet af 2875 
eksaminander. 

Ikke-bestået 
i % 

8,0  6,0  

Antal 
besvarelser 

17858  16926  

STX A 2013 Karakter Antal besvarelser i % 
Opgave A, fiktion (novelle) 5,90 56,2 
Opgave B, non-fiktion (sagprosa) 5,79 43,8 

NYT! 

−3	   0	   2	   4	   7	   10	   12	  
2011	   0,5	   5,8	   15,6	   27,1	   26,5	   17,7	   6,9	  
2012	   0,4	   5,6	   14,2	   24,7	   27,8	   19	   8,3	  
2013	   2,2	   5,8	   15,4	   26,6	   27,5	   17,3	   6,9	  
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STX B 
2013 
 

 
 
 
 
 

 

Stx B 2013  2012  
Gennemsnit 5,89 Gennemsnittet er et vægtet 

gennemsnit  af gennemsnittene for 
sæt 1 og 2. 
 

6,06 Gennemsnittet er et vægtet 
gennemsnit af gennemsnittene for 
sæt 1 og 2. 
 

Sæt 1 6,10 Sæt 1 blev skrevet af 1110 
eksaminander. 

6,40 Sæt 1 blev skrevet af 1152 
eksaminander. 

Sæt 2 5,85 Sæt 2 blev skrevet af  5317 
eksaminander. 

5,96 Sæt 2 blev skrevet af  3857 
eksaminander. 

Ikke-bestået 
i % 

7,2  5,9  

Antal 
besvarelser 

6427  5009  

−3	   0	   2	   4	   7	   10	   12	  
2011	   0,9	   7,8	   14,5	   23,9	   25,9	   18,8	   8,1	  
2012	   0,4	   5,5	   14,6	   24,6	   28,4	   18,6	   7,9	  
2013	   0,5	   6,7	   16,2	   24	   26	   18,9	   7,6	  
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HF B 
2013 
 
Hf B 2013 

 
2012 

Gennemsnit 5,13 
 

5,41 

Ikke-bestået i % 13,7 
 

12,3 

Antal besvarelser 11533 
 

11120 
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2011	   2	   11,4	   17,6	   23,8	   22,8	   14,6	   7,7	  
2012	   1,9	   10,4	   17,5	   23,2	   22,9	   15,6	   8,5	  
2013	   1,8	   11,9	   18,5	   23,8	   22,7	   14,1	   7,1	  
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Fagkonsulentens bemærkninger 
 
Karakterstatistikkerne viser et lille fald i gennemsnittet for alle tre skriftlige prøver i 2013. Som tallene 
viser adskiller årets eksamensresultat sig kun i mindre grad fra 2012 og næsten ikke fra 2011. Tre 
variable faktorer må siges at spille sammen, når den skriftlige eksamens resultat gøres op: elever og 
deres undervisning, censorerne og selve opgaverne som bedømmelsesgrundlag.  
 
Der er generel fortrolighed med opgavetyperne blandt kolleger og elever, da opgaverne ikke har ændret 
sig siden 2010. Blandt de skriftlige censorer er en stor konstant kerne, der er fortrolig med hvervet. 
Rettegrupperne sammensættes af ministeriet efter faste parametre, der sikrer geografisk spredning, såvel 
som nye og erfarne censorer blandes.  
 
Alle fem eksamensopgaver blev af censorerne vurderet egnede som vurderingsgrundlag for de faglige 
mål og sværhedsgraden passende i helt overvejende grad. Den skriftlige tilbagemelding fra censorerne 
var stor i år og påviste ikke særlige forhold, der skulle betænkes i voteringen.  
 
Vedr. A-niveauet bemærkes det for 2013, at der var flere A-niveau besvarelser end i 2012, hvilket 
skyldes en blanding af det større optag på uddannelserne samt flere udtrukne hold til skriftlig eksamen. 
Samtidig ses det dog, at samme procentdel af elever på A-niveau får i 2013 12 som i 2011, nemlig 6,9 % 
mod 8,3 % sidste år, men at antallet af -3 er steget til 2,2 % i 2013 mod 0,4 % i 2012. Tallene for 00 og 
02 er stort set uændrede, mens antallet af 7 er steget lidt.  
 
Endelig viser den nye karakterindtastning, der for A-niveauet opgør gennemsnit for hver af de to 
besvarelser (fiktionsopgaven A/non-fiktionsopgaven B), at karaktererne ikke afviger nævneværdig fra 
hinanden. Mytedannelsen om, at det er sværere at skrive non-fiktionsopgaven (B) på A-niveau synes 
derfor næsten at kunne skrinlægges, idet kun 0,11 karakterpoint skiller den gennemsnitlige 
eksamenskarakter til fordel for novellen i fiktionsopgaven.  
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Råd og vink – på baggrund af censorernes evaluering 
 
Fra censorevalueringerne kommer her nogle gode råd til undervisning i eksamensgenren. 
 

• En streg under fejlen i delprøve 1s fejlsætninger kan hjælpe censor til forståelse af 
rettelse/besvarelse, når håndskriften er svær at læse. 

• Anvend fagsprog og -begreber, der hører til tekstanalyse på det pågældende niveau. 
• Anvend tegnsætning. I særdeleshed påpeger censorerne, at mange hf-kursister glemmer at sætte 

elementær og meningsgivende tegnsætning som fx punktum. Også forkert brug af apostroffer 
kan blive meningsforstyrrende. 

• Skriv med klar struktur – i afsnit og mellem afsnit  – og anvend bindeord. 
• Skriv uden tempusskift. 
 
STX A og B:  
• Gør indledningen på essayet i delprøve 2 tematisk samtidig med, at tekstens titel og forfatter 

angives. Tænk bevidst, at den første sætning bliver den, som slår tonen i besvarelsen an, og som 
skaber en forventning hos censor om, hvad resten af essayet vil indeholde. Anvend gerne 
tragtmodellen, som i eksemplet her:  

Making mistakes is a part of being human, and luckily you can make up for most of them. But what if 
you do not realize your mistakes in time to do so? In his short story called “Crossing”, Mark Slouka 
deals with this as a main theme. We meet a narrator who is trying to prove his ability as a father by 
taking his young son on a trip into the woods, just as he used to do with his own father. But is it too late 
to make up for all his failures? 

 
HF-B:  
• Skriv besvarelsen på a short essay som et three-paragraph essay med en tredelt struktur jf. 

censorvejledningens definition: 
Et short  essay  

• er en kort, men sammenhængende tekst 
• har en rød tråd og afrundes til sidst 
• er tredelt med en indledning, en hoveddel og en 

afrunding/konklusion 
 
 

• I outline skal teksternes forskellige holdninger holdes op imod hinanden og ikke blot findes frem 
jf. censorvejledningens definition: 

To give  an out l ine  
Med udtrykket outline menes at give en sammenfatning at tekstens emne, men ikke af 
hele teksten. An outline er derfor mere detaljeret end et summary, og ofte skal flere 
synspunkter holdes op mod hinanden. Ved at citere kort, kan eksaminanden præcisere 
sammenfatningen af synspunkter og holdninger. 

 
 


