
 

Engelsk stx/hf skriftlig eksamen 2015 
Hanne Kær Pedersen, fagkonsulent 

 

Evaluering af engelsk skriftlig eksamen 
2015 

Fagkonsulentens sammenfatning 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Evaluering af engelsk skriftlig eksamen 2015 ........................................................................... 1 
Fagkonsulentens sammenfatni 
Forord .................................................................................................................................................. 2 
Oversigt over tekster og prøver i eksamenssættene 2015 .................................................................... 3 
Karaktergennemsnit for skriftlig eksamen i engelsk 2015 ............................................................. 6 
STX A .................................................................................................................................................... 7 
STX B .................................................................................................................................................... 9 
HF B ................................................................................................................................................... 10 
Fagkonsulentens bemærkninger .................................................................................................... 11 
Digitalopgaven, STX A...................................................................................................................... 11 
Digitalopgaven, HF B ........................................................................................................................ 13 



 

Engelsk stx/hf skriftlig eksamen 2015 
Hanne Kær Pedersen, fagkonsulent 

Forord 
I dette materiale kan du finde karaktergennemsnittet for de forskellige niveauer samt råd og 
vink til elever og undervisere. Tallene gengivet her baserer sig alene på censorernes 
indtastning af skriftlige karakterer ved censureringen. En mere fuldstændig opgørelse 
foretages af Styrelsen for It og Læring (STIL) og vil blive tilgængelig på 
http://uvm.dk/Service/Statistik.  
 
Materialet sammenfatter den skriftlige eksamen i engelsk stx/hf sommer 2015. Det er 
udarbejdet af fagkonsulenten, og til grund for sammenfatningen ligger også censorernes 
skriftlige evalueringer af opgavernes tekster og instrukser som bedømmelsesgrundlag. 
Desuden indgår drøftelser af disse evalueringer med opgavekommissionerne.  
 
Selve opgaveformuleringerne er ikke gengivet, men kan findes lokalt på skolerne. Opgaverne 
vil ligeledes blive tilgængelige på Materialeplatformen. 
 
Tak til over 700 censorer, der læste de mere end 40.000 besvarelser. Censureringen fandt 
sted i Arena Fyn i Odense Congress Center d. 16. juni 2015, hvor også billedet på forsiden er 
taget af undertegnede. 
 
 
 
Hanne Kær Pedersen 
Fagkonsulent i engelsk stx/hf 
hanne.kaer.pedersen@uvm.dk 
Tlf.: 2532 4494 
 
August 2015

http://uvm.dk/Service/Statistik
mailto:hanne.kaer.pedersen@uvm.dk
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Oversigt over tekster og prøver i eksamenssættene 2015 
 
STX A-niveau – analog opgave 
 
26. maj 2015 

- Delprøve 1:  
A. 7 fejlsætninger 
B. Grammatik: do-omskrivning i nægtende sætninger 
C. Stilistik: David Lodge, Deaf Sentence (2008) vs. www.miracle-ear.com  
D. Oversættelse: Stella McCartney 

- Delprøve 2:  
A. Novelle: Miguel Syjuco, “Be Here Now” (2010) 
B. Sagprosa: Andre Agassi, “Open” (2009)  

 
29. maj 2015 

- Delprøve 1:  
A. 7 fejlsætninger 
B. Grammatik: støtteord til adjektiv 
C. Stilistik: “Weather forecast”, The Guardian (2013) vs. “Cloud”, Wikipedia 

website 
D. Oversættelse: Queen Elizabeth II 

- Delprøve 2:  
A. Novelle: Gish Gen, “The Third Dumpster” (2013) 
B. Sagprosa: Andrea Levy, “The Writing of The Long Song” (2010)  

 
 

STX A-niveau - digitalopgave 
 
26. maj 2015 
Opgave 1 10 fejlsætninger 

 
Opgave 2 Grammatik: “that”: ordklasse samt funktion af ord i sætning 

 
Opgave 3 Grammatik: anvendelse af grammatisk tider  

 
Opgave 4 Stilistik: Nick Bilton, “Steve Jobs Was a Low-Tech Parent”, 2014 vs. Larry 

Rosen, “How Much Technology Should You Let Your Child Use?”, 2013 
 

Opgave 5 A. Novelle:  
Lorry Pollock, “The Royal Flush” (2013) 

B. Sagprosa:  
1) Larry Rosen, “How Much Technology Should You Let Your Child Use?”, 
The Huffington Post website, April 24, 2013. (www.huffingtonpost.com)  
2) The Atlantic, “How Children Use iPads”, The Atlantic website, March 
20, 2013. (www.theatlantic.com) 

 

http://www.theatlantic.com/
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29. maj 2015  
 
Opgave 1 10 fejlsætninger 

 
Opgave 2 Grammatik: adverbiers placering i sætninger 

 
Opgave 3 Grammatik: brug af do-omskrivning 

 
Opgave 4 Stilistik: www.visitgreece.gr 

 
Opgave 5 A. Novelle:  

Tessa Green, “Departure Time” (2013). 
B. Sagprosa:  

1) Elliot Haworth, “Look at those lugholes!”, The Telegraph website, May 
22, 2014.  
2) CJS News, “Welsh campaign challenges discrimination against ‘body 
art’”, CJS News website, May 23, 2014. 

 
 
 

STX B-niveau 
 
26. maj 2015 

- Delprøve 1:  
A. 7 fejlsætninger 
B. Grammatik: bøjning af uregelmæssige verber 
C. Stilistik: www.undergroundhiphopblog.com 
D. Oversættelse: 4 sætninger 

- Delprøve 2:  
A. Sagprosaemne: Promposals 
B. Novelle: Anna Metcalfe, “Number Three” (2014)  

 
29. maj 2015 

- Delprøve 1:  
A. 7 fejlsætninger 
B. Grammatik: gradbøjning af adjektiver på engelsk 
C. Stilistik: Robert Galbraith, The Cuckoo’s Calling (2013)  
D. Oversættelse: 4 sætninger 

- Delprøve 2:  
A. Sagprosaemne: Ink tattoos 
B. Novelle: Kate Marsh’s, “School Run” (2013) 

 
 

HF B-niveau 
 
29. maj 2015 
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- Delprøve 1:  
A. 10 fejlsætninger 
B. Grammatik: indsæt pluralisform af substantiver 
C. Grammatik: indsæt korrekt self-form i sætning 
D. Grammatik: lav sætning til spørgsmål uden at ændre tiden 
E. Oversættelse: 10 sætninger 

- Delprøve 2:  
A. Sagprosaemne: Sibling Rivalry 
B. Novelle: Jackie Brewster, “The Fox Cub” (2014)  

 
 

HF B-niveau - digitalopgave 
 
29. maj 2015 
 
Opgave 1 Find alle verberne (udsagnsordene) i præteritum (datid) i nedenstående 

tekst, og omskriv dem til præsens (nutid). 
 

Opgave 2 Lyt til podcasten og skriv eksempler fra optagelsen på følgende ordklasser:  
 3 substantiver (navneord) 
 3 verber (udsagnsord) 
 3 adjektiver (tillægsord) 

 
Opgave 3 [Synonymer] Erstat ordet i parentesen med et udtryk fra boksen, som har 

samme betydning. Hvert udtryk kan kun anvendes én gang og skal indsættes 
i den korrekte form i sætningen.  
 

Opgave 4 Jumbled texts 
 

Opgave 5 Write a text (50-75 words) to match the photo and include all the words 
from the list below. You are not allowed to change the words. 
 

Opgave 6 6a. Novelle: Ken Mcbeath, “Singer of Songs” (2009) 
6b.  Sagprosaemne: The Millennial Generation 
6c. Kortfilm: Nimer Rashed, “Baghdad Express” (2008) 
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Karaktergennemsnit for skriftlig eksamen i engelsk 2015 
 
 
Her følger en sammenfatning af karaktererne for skriftlig sommereksamen 2015 baseret på 
de skriftlige censorers indtastninger ved censormødet. Censorernes indtastningerne kan 
afvige i antal fra det faktiske antal eksaminander og en mere fuldstændig opgørelse 
udarbejdet af Styrelsen for It og Læring (STIL) vil blive tilgængelig på 
http://uvm.dk/Service/Statistik .  
 
 
Dette er landsgennemsnittene for de tre niveauer sammenlignet med de to foregående år: 
 
 
 

 
 
 
 
 

STX A STX A digitalopgave STX B HF B HF B digitalopgave

2013 5,79 5,89 5,13

2014 5,89 5,95 5,93 5,33

2015 6,25 5,78 6,09 5,15 4,84

5,79 5,89 

5,13 

5,89 5,95 5,93 

5,33 

6,25 
5,78 

6,09 

5,15 
4,84 

Karaktergennemsnit 
Engelsk STX/HF 

2013 2014 2015

http://uvm.dk/Service/Statistik
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STX A 
udvikling fra 2014 til 2015 
 

 

STX A 2014 
analogopgave 

2014  
digitalopgave 

2015 analog 2015 digital 

Gennemsnit:  
vægtet af 
gennemsnittene 
for sæt 1 og 2. 

5,89 5,95 6,25 5,78 

Sæt 1  5,93 
Sæt 1:  
13972 
eksaminander. 

5,98 
Sæt 1:  
2339 
eksaminander. 

6,25 
Sæt 1: 
13959 
eksaminander 

5,76 
Sæt 1: 
1645 
eksaminander 

Sæt 2 5,74 
Sæt 2:  
2995 
eksaminander. 

5,84 
Sæt 2:  
513 eksaminander. 

6,26 
Sæt 2: 
3728 
eksaminander 

5,87 
Sæt 2: 
432 
eksaminander 

Ikke-bestået 
i % 

7,0 6,3 5,0 6,6 

Antal 
besvarelser i 
alt 

16967 
 
 

2852 
 
 

17687 
 

2077 

           

 2014  
STX A 
analogopgave 

2014  
STX A 
digitalopgave 

2015  
STX A 
analogopgave 

2015  
STX A  
digitalopgave 

STX A  Karakter  
 

Antal 
i % 

Karakter  
 

Antal 
i % 

Karakter  
 

Antal 
i % 

Karakter  
 

Antal 
i % 

Opgave A, 
fiktion 
(novelle) 

6,35 51,5% 5,84 55,3% 6,55 53,7% 5,73 50,5% 

Opgave B, 
non-
fiktion 
(sagprosa) 

5,54 48,5% 6,14 44,7% 5,91 46,3% 5,84 49,5% 
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−3 0 2 4 7 10 12

2013 2,2 5,8 15,4 26,6 27,5 17,3 6,9

2014 analog 2 5 15,4 26,3 28 18 7

2014 digital 0,5 5,8 14,8 26,2 26,6 18,7 7,5

2015 analog 0,2 4,7 13 25,3 28,5 20,3 8,4

2015 digital 0,3 6,3 16,2 27,3 25,1 18,1 6,7
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STX B 
udvikling fra 2014 til 2015 
 
 

 
 
 
 
 
 

Stx B 2014 2015 
Gennemsnit: 
vægtet af gennemsnittene for sæt 1 og 2 

5,93 
 

6,09 

Sæt 1 6,21 
Sæt 1: 996 eksaminander. 
 

6,49 
Sæt 1: 1184 eksaminander. 

Sæt 2 5,87 
Sæt 2: 4838 eksaminander. 
 

6,00 
Sæt 2: 5234 eksaminander. 

Ikke-bestået i % 6,4 5,8 
Antal besvarelser i alt  5834 6418  

−3 0 2 4 7 10 12

2013 0,5 6,7 16,2 24 26 18,9 7,6

2014 0,4 6 14,8 25,8 27,5 18,2 7,2

2015 0,3 5,5 15 23,6 28,6 19,6 7,5
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HF B 
udvikling fra 2013 til 2015 
 
Hf B 2013 

 
2014 2015  

analog 
2015  

digital 
Gennemsnit 5,13 

 
5,33 5,15 4,84 

Ikke-bestået i % 13,7 
 

12,1 12,8 15,5 

Antal besvarelser 11533 
 

11222 10883 512 

 
 

 
 
 

−3 0 2 4 7 10 12

2013 1,8 11,9 18,5 23,8 22,7 14,1 7,1

2014 1,7 10,4 17,8 23,8 23,2 15,4 7,6

2015 analog 1,9 10,9 18,8 24,7 22,1 14,7 6,9

2015 digital 1 14,5 21,3 24,4 18,6 13,7 6,6

0
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Fagkonsulentens bemærkninger 
 
Karakterstatistikkerne for 2015 giver et billede af et forholdsvis konstant karakterniveau for 
engelsk stx og hf.  
 
Gennemsnittet for både STX A og STX B analogopgaverne er steget i sammenligning med 
tidligere år. Der bemærkes for 2015 en svag stigning i det samlede antal af elever og kursister 
til prøve – i alt over 40000. Årets nye opgave – den digitale opgave på HF B-niveau – ligger en 
anelse lavere end gennemsnittet for den analoge HF B-opgave. Grundlaget for statistikken er 
dog spinkelt: blot 3,9% af det samlede antal HF B-kursister (519) gik til denne prøve.  
 
Alle otte eksamensopgaver blev af censorerne vurderet egnede som vurderingsgrundlag for 
de faglige mål og sværhedsgraden passende i helt overvejende grad. Den skriftlige 
tilbagemelding fra censorerne påviste ikke særlige forhold, der skulle betænkes i voteringen.  
 
De skriftlige censorer foretager på alle niveauer en helhedsbedømmelse af eksaminandens 
besvarelse i henhold til niveauets faglige mål samt læreplanens bedømmelseskriterier. 
Begrebet helhedsbedømmelse gør det muligt for censorerne at vurdere nuancerne i 
besvarelsen og ikke blot sætte rigtigt op mod forkert. Således bliver eksaminanden honoreret 
for, hvad han eller hun kan i sprogfaget engelsk. 
 
Nedenfor følger en evaluering af de to digitalopgaver på henholdsvis STX A- og HF B-niveau, 
da betydningen af disse som fremtidens opgaver ikke bør underestimeres og følgelig har 
manges bevågenhed. Se yderligere EMU for “Råd og Vink” til eksaminander og undervisere. 

Digitalopgaven, STX A 
For digitalopgaven på A-niveau er i 2015 indtastet karakterer for 2166 elever og  kursister, 
som deltog i forsøget med den digitale opgave, mod 2852 i 2014.  
 
Den særskilte karakterindtastning for A-niveauet, der opgør elevers og kursisters valg samt 
gennemsnit for besvarelse viser, at mens eksaminanderne til den digitale prøve fordeler sig 
ligeligt mellem A (fiktionsopgaven/novelle) og B (non-fiktionsopgaven/sagprosa) og kun har 
en svag tendens til at klare sig bedre ved B-opgaven (med tvungen inddragelse af internettet), 
så har elever og kursister i den analoge opgave i år tydeligt valgt A-opgaven (novelleanalyse) 
og klaret sig bedre end i B-opgaven (sagprosaanalyse).  
 
Generelt melder de skriftlige censorer på forsøgsopgaverne tilbage, at den nye digitale A-
niveauopgave er velegnet til bedømmelse i henhold til de faglige mål for A-niveauet. Da 
opgaveformuleringen for fiktionsopgaven A ikke afviger fra den analoge opgaves ud over et 
eksplicit krav om citat fra teksten, koncentrerer tilbagemeldingerne sig primært om non-
fiktionsopgaven B, hvis opgaveformulering stiller krav om anvendelse af internettet som 
ressourcerum.  
 
Citatkravet og kravet om kildehenvisninger synes indarbejdet i elevernes besvarelser i år, om 
end i mange tilfælde ukorrekte, fx ved at eleven angav kilden som dybt link, eller indsatte en 
litteraturliste. Kildehenvisningerne var, når det gjaldt den analyserede tekst, for manges 
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vedkommende korrekt, men for den selvvalgte kilde blot et dybt link. Dette 
studieforberedende element skal fortsat indarbejdes over de næste år. 
 
Yderligere tydede besvarelserne i A-opgaven på, at eksaminanderne ikke har anvendt de til 
rådighed værende hjælpemidler. Opgaven stiller ikke krav om inddragelse af internettet, men 
novellen er uden gloser og realia, fordi eksaminanden med alle hjælpemidler til rådighed kan 
finde nødvendig information på nettet. Alt for mange eksaminander gættede på realia i stedet 
for at slå op - fx beliggenheden af Bangladesh og de vilkår, som befolkningen lever under (26. 
maj). I både A og B besvarelser havde mange eksaminander fundet biografiske informationer 
om forfatteren og artikelskribenten på nettet, snarere end reelle informationer, der kunne 
bringe analysen af novellen eller diskussionen af emnet videre. Her synes altså at være et 
område, som vi skal undervise mere i: at undre sig over tekstens informationer, hvad enten 
det er fiktion eller non-fiktion, og at søge informationer, der kvalificerer det faglige indhold. 
Igen i år oplyste censorerne om B-opgavebesvarelserne, at der var store forskelle i kvalitet på 
de selvvalgte kilder, og at det havde betydning for bedømmelsen, da den gode kilde kan hæve 
niveauet i elevens diskussion. Eksempelvis vil graden af målopfyldelsen af det faglige mål at 
kunne “perspektivere det givne materiale litteraturhistorisk, kulturelt, samfundsmæssigt og 
historisk” afhænge af en god forståelse af den litterære/kulturelle/samfundsmæssige 
kontekst, som eksamensteksten og dens tema indgår i.  
 
Nogle censorer udtrykker i evalueringen stadig bekymring for, om eleverne bliver bedt om for 
meget i B-opgaven (non-fiktion). Karaktergennemsnittet synes at tilbagevise denne 
bekymring. Igen i år er det B-opgavens besvarelser, der har fået de højeste karakterer. B-
opgaven stiller krav til eksaminandens evne til at systematisere og generelt lave forarbejde 
inden, der skrives. 
 
I sprogprøverne i den digitale opgave bemærkede censorerne, at mange elevers besvarelser 
manglede fagsprog og præcision. Særligt i angivelsen af grammatiske forklaringer og 
stilistiske beskrivelser påpeger censorerne, at det bliver tydeligt, at eleverne ikke har det 
faglige ordforråd, der er nødvendigt – eller demonstrerer, at det faglige ordforråd ikke er 
indoptaget. Når eleverne til prøven har alle hjælpemidler, herunder internettet, til rådighed, 
kræver det træning i opslag i ordbøger og grammatikbøger som en vigtig del af det at kunne 
løse opgaven. Et eksempel på dette kunne være Opgave 2 i 26. maj 2015:  
 
I nedenstående sætninger fra artiklen “How Much Technology Should You Let Your Child Use?” 
er ordet “that” understreget fem gange. Forklar for hvert enkelt eksempel, hvilken ordklasse 
“that” tilhører, samt hvilken funktion ordet har i sætningen. Brug grammatisk/faglig 
terminologi. Skriv dit svar på dansk. 
 
Den grundlæggende træning i morfologisk og syntaktisk analyse, som gives i AP-forløbet bør 
være så vedligeholdt og indoptaget ved eksamenstidspunktet, at det ligger umiddelbart for 
eksaminanden at aktivere. Således vil et enkelt opslag i en ordbog under “that” give svaret på 
ovenstående opgave, hvis eleven kan anvende den viden, som opslaget giver.  
 
Opgavekommissionen drøfter grundigt censorernes tilbagemeldinger og diskuterer løbende 
justeringer og forbedringer i eksamensopgavens spørgeapparat. Af sådanne kan nævnes, at 
der i Opgave 4, stilistik, spørges mere direkte til enkelte stilistiske træk end det traditionelt 
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har været tilfældet i den analoge opgave, således at eksaminanden kan fokusere sin 
besvarelse mere præcist. Eksempelvis fra STX A 21. august 2015 (om Chimamanda Ngozi 
Aidichie, Americanah): 
 
Romanuddraget nedenfor er en samtale mellem Ifemelu og Aisha, og den foregår i USA. Begge 
kommer oprindeligt fra Afrika. Yoruba og Igbo er afrikanske stammer.  
Aishas sprog afviger fra standardsprog. Beskriv disse afvigelser med fokus på neksus (udsagnsled 
og grundled), formulering af spørgsmål og udeladelser af ord. Brug grammatisk/faglig 
terminologi og eksempler fra teksten. Skriv dit svar på dansk.  
 
En anden justering er i navigationen af eksamensopgaven. Den opdeles nu i Opgave 1-5  
snarere end en Delprøve 1 og Delprøve 2. Ud over at lette eksaminandens navigation styrkes 
yderligere censors fokus på helhedsbedømmelsen af den samlede besvarelse.  

Digitalopgaven, HF B 
Sprogprøver 1-5 i HF B digitalopgaven testede et spektrum af grammatiske felter, der for 
danske sprogbrugere typisk kan volde vanskeligheder. Kursisten har til prøven alle 
hjælpemidler til rådighed, herunder internettet, og alle eksamensopgavens delprøver kan 
således løses af kursisten med hjælpemidler, men er konstrueret således, at de ikke kan løses 
af hjælpemidlerne alene.  
 
Nogle opgaver tester flere elementer, som fx Opgave 1, hvor verbers tider, former og 
bøjninger alle er i spil: Find alle verberne (udsagnsordene) i præteritum (datid) i nedenstående 
tekst, og omskriv dem til præsens (nutid). Ligeledes blev i Opgave 3 både ordforråd 
(synonymer), verbers bøjning, stavning samt kongruens testet:  
 
Erstat ordet i parentesen med et udtryk fra boksen, som har samme betydning. Hvert udtryk kan 
kun anvendes én gang og skal indsættes i den korrekte form i sætningen.  

Eksempel: The pioneer [survives] the first, hard winter in Alaska.  
The pioneer [pulls through] the first, hard winter in Alaska. 

 
Fælles for alle sprogprøver gælder, at de tester kursistens anvendelse af det engelske sprog 
ud fra de kompetencer, som er beskrevet i læreplanens faglige mål for HF B. 
 
Censorernes tilbagemelding på HF B kursisternes valg mellem novelle (Opgave 6A), sagprosa 
(Opgave 6B) og kortfilm (Opgave 6C) viser, at kursisterne helt overvejende valgte at skrive 
om novellen, subsidiært om kortfilmen. Blot omkring 10% valgte at skrive 
sagprosabesvarelsen (opgave 6B), hvilket censorerne pegede på kunne skyldes, at det 
udvidede tekstbegreb ud over at åbne muligheder for at teste andre aspekter af kursisternes 
receptive færdigheder i engelsk også rent teknisk forøger kompleksitetsgraden af opgaven. 
Opgavekommissionen vil drøfte, om – og i givet fald hvilke – justeringer af opgaven kan være 
nødvendige.  
 
Kortfilmen tiltrak læse-stave svage kursister og åbnede for muligheden af at demonstrere 
tekstanalytiske færdigheder i forbindelse med filmtekster. Nogle besvarelser afspejlede viden 
fra mediefags tilgang til filmanalyse, mens andre var nærmere kernen i den engelskfaglige 
tekstanalyse. Opgave 6B.2 havde som sit fokus “the main character Maya”, og kursistens grad 
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af fastholdelse af dette fokus har været afgørende for bedømmelsen, der rammesættes af de 
kompetencer, som er beskrevet i læreplanens faglige mål. 
 
Brugen af hensigtsmæssige hjælpemidler er et område, der fortsat skal indarbejdes hos 
kursisterne. Et antal besvarelser bar præg af, at kursisten havde fundet Google Translate et 
lettere hjælpemiddel at anvende til opslag end deciderede ordbøger som fx Gyldendals. De 
betalte dog umiddelbart en høj pris i bedømmelsens helhedsvurdering med 
meningsforstyrrende formuleringer som “Maya voter her father” (“Maya vælger sin far”) og 
“Maya chooses the danger” (“Maya vælger faren”). Ganske få syntes slet ikke at anvende 
hjælpemidler som fx stavekontrol, mens majoriteten viste en bevidsthed om at sproglig 
korrekthed fremmes af hjælpemiddelanvendelse – en tendens som de kommende år 
forhåbentlig vil se styrket.  
 
 
 
 

 


