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Indledning  
Evalueringen af sommereksamen i skriftlig tysk på hhx er foretaget på grundlag af censorernes 
skriftlige indberetninger og udtalelser på censormødet. Evalueringen omfatter kun tysk på fortsæt-
tersprogets A-niveau, da ingen eksaminander i år var til skriftlig prøve på tysk begynder A. 

Tysk fortsætter A 

Der blev på censormødet for fortsætter A indtastet karakterer for 721 besvarelser. I forbindelse med 
dette antal skal det nævnes, at elever med 5 A-niveau-fag ikke nødvendigvis har været til skriftlig 
prøve i alle 5 A-fag.  
 
Gennemsnittet blev udregnet til 4,40. Der blev i år givet 12 til 18 eksaminander, mens 17,5 % af 
eksaminanderne i henhold til censorernes indtastninger ikke bestod. 

Nedenfor følger en præsentation af årets opgaver, de mest repræsentative censorudtalelser og 
fagkonsulentens kommentarer til forskellige forhold, der blev diskuteret på censormødet. 

Grundteksten til årets opgavesæt på niveau A var artiklen Böser Touri – guter Touri (fra: Stern Nr. 
8, 2007) om bæredygtig versus ikke-bæredygtig turisme. Hertil var der stillet 3 opgaver:  

1) en sammenfatning af artiklen på dansk med særlige fokuspunkter,  
2) en kommentar på tysk, der i form af et indlæg til et internettidsskrift knytter an til grundteksten, 

og som omhandler tekstens emne, eller en kommentar på tysk om tekstens emne ud fra et oplæg 
på tysk og  

3) en merkantil meddelelse (svarbrev) på tysk.  

1. Generelt om opgavesættet 

Næsten alle censorer er af den opfattelse, at opgavesættet: 

− er relevant 

− har en god sværhedsgrad og 

− har en passende længde. 

Typiske censorkommentarer: 

”Passende sværhedsgrad. Den dygtige elev har mulighed for at udfolde sig på grundlag af opgave-

sættet og der er god hjælp til den svage elev. Emnet får god respons hos eleverne og de kan forholde 

sig produktivt ud fra basisteksten og egne livserfaringer. Eleven har fin mulighed for at demonstrere 

sine færdigheder fra undervisningsforløbet.” 

”sværhedsgraden af opgavesættet er passende, relevansen for eleverne, faget og uddannelsen også.” 

”Godt emne og relevant sværhedsgrad. Eleverne har generelt let ved at besvare opgave 2, idet em-

net er dem velkendt.” 
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2. Censorkommentarer til de enkelte delopgaver 

Opgave 1: Sammenfatning 

”Teksten har ikke voldt de store vanskeligheder. Opbygningen af teksten gør at det er nemt at diffe-
rentiere karaktergivningen. Eleven afslører tydeligt, om hun har overblik.” 

”Opgave 1 virker godt. Der kan laves en fornuftig sammenfatning - og den er velegnet til at diffe-
rentiere eleverne på.”     

”Mange elever har svært ved at skabe sig overblik over teksten, og de har tendens til at 'oversætte' i 
stedet for at sammenfatte. Det er svært at få sorteret det relevante fra det irrelevante.” 

Også på dette års censormøde blev disciplinen sammenfatning diskuteret i forhold til referat. Nogle 
censorer påpegede igen i år, at der i besvarelserne af opgave 1 stadig er for meget referat og for lidt 
sammenfatning, og at mange besvarelser som følge heraf er for lange.  

Fagkonsulentens kommentar: 
Det er særdeles vigtigt at være opmærksom på, at opgave 1 er en tekstforståelsesopgave. Det drejer 
sig således om gennem den daglige undervisning at lære eleverne:  

− at overskue en tekst  

− at skelne mellem væsentligt og uvæsentligt og 

− at deres personlige kommentarer ikke hører hjemme her, men i den følgende opgave 2, hvor ek-

saminanderne har mulighed for at skrive om det, de ved om emnet, om deres synspunkter m.m. 

I sammenfatningen skal der i højere grad end i referatet skelnes mellem væsentlige og uvæsentlige 
informationer.  

Det anbefales, at sammenfatningens omfang som tommelfingerregel er ca. 1 side i almindelig 
skriftstørrelse (12 punkt) og med linjeafstand 1½.  

Anbefalingen skal ses med baggrund i følgende udlægning af læreplanens bestemmelser i undervis-
ningsvejledningen: 

”I bedømmelsen af opgave 1 lægges der vægt på, i hvilket omfang eksaminanden har forstået tek-
sten.  

 
Direkte fejl og misforståelser trækker ned. Desuden lægges der vægt på, at eksaminanden er i stand 
til at skelne væsentligt fra uvæsentligt – ud fra opgaveformuleringen. Det er således ikke i orden, 
at det medtagne kan vurderes som vigtigt ud fra en generel betragtning, men det skal være væsent-
ligt ud fra de fokuspunkter, som opgaveformuleringen har opstillet. Det trækker ned, hvis der er 
mangler heri og ligeledes, hvis det medtagne stof er uvæsentligt. Det tæller på den positive side, 
hvis eksaminanden har lavet en fornuftig disposition ud fra opgaveformuleringen og ikke slavisk 
følger tekstens disposition. Det vidner om god forståelse af opgaven og om overblik.  

Det trækker ned, hvis eksaminanden udtrykker sine egne meninger/ holdninger eller skriver noget, 
som ikke står i teksten. Det er en tekstforståelsesopgave. I opgave 2 har eksaminanderne mulighed 
for at skrive om det, de ved om emnet, om deres synspunkter m.m. men ikke i opgave 1.” 

På censormødet blev det endvidere diskuteret, hvordan den sproglige formidling skal bedømmes. 
Det blev præciseret, at besvarelsens sprog vurderes på sprogrigtighed, variation og stilsikkerhed. 
Det trækker ned, hvis sproget virker ”udansk” med for mange oversættelseslignende ord og sætnin-
ger, jf. undervisningsvejledningen. 
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Opgave 2: Kommentering 

I opgave 2 kan eksaminanderne vælge mellem at besvare enten opgave 2.a eller 2.b. 

I 2.a lyder instruksen til eksaminanderne således:  

”Studienkreis für Tourismus und Entwicklung, som nævnes i teksten, udgiver en række ”Sympathie-
Magazine”, hvori de beskriver eksempler på bæredygtig turisme. 

Skriv på tysk et indlæg til http://www.sympathiemagazin.de/, hvor du kommenterer organisatio-
nens arbejde og deres valg af projekter. Fortæl dernæst kort om Danmark som turistland.” 

I 2.b skal eksaminanderne på tysk skrive kommentarer til tekstens emne ud fra det givne oplæg.  

Det fremgår af censorernes tilbagemeldinger, at de fleste eksaminander har valgt at skrive opgave 
2.b. Mange censorer fremhæver, at opgave 2.b har fungeret fint, jf. følgende typiske censorkom-
mentarer: 

”Opgave 2.b: Opgaveformuleringen er velvalgt. Den giver eleven fin mulighed for at kommentere 
teksten, emnet og inddrage egne erfaringer og overvejelser. Eleven er tvunget til selvstændige for-
muleringer. Den største elevgruppe har valgt denne delopgave og har skrevet fyldigt.”  

”De fleste skriver 2.b, og det er tydeligt, at det er et emne, der er let at skrive om. Nogle skriver dog 
mere om deres egne ferieplaner end om følgerne af turismen, især de miljømæssige følger bliver 
overset...” 

Opgave 2.a har efter hovedparten af censorernes opfattelse ikke fungeret så godt. Således fremhæ-
ver nogle censorer, at opgaven virker kunstig eller påklistret: 

”Det virker påklistret, at eleverne i samme delopgave skal kommentere Studienkreis´ aktiviteter og 
Danmark som turistland. Meget få elever har fået noget fornuftigt ud af den sammenkædning.     
Ellers kun ros til opgavesættet.” Og: 

”Opgave 2.a: Opgaven er ’kunstigt’ sammensat: indlæg om ’Studienkreis...’ og ’Danmark som tu-
ristland’.  Eleven kan ikke vide 1) hvem der er afsender? og hvem der er modtager? 2) formål med 
indlægget? Anmeldelse? Eleverne er i tvivl om form og tiltale dvs. pronomenbrug fx person og tal 
eller brevform fx Sehr geehrte ...” 

En tredje censor skriver: ”Opgave 2.a misforstås af de fleste elever. De skriver om og ikke til Stu-
dienkreis ...”, mens en fjerde censor anfører: ”2.a her bliver eleverne forvirrede. Er de selv ansat i 
organisationen eller skriver de som en udenforstående.” 

På censormødet blev besvarelsernes omfang i opgave 2 i forhold til eksaminandernes generelle 
sprog (jf. nedenfor) også drøftet i år.  

Fagkonsulentens kommentar: 

Med baggrund i, at mange censorer påpeger, at eksaminandernes tyske sprog er meget fejlfyldt, skal 
det med hensyn til besvarelsernes omfang i opgave 2 fremhæves, at længde i besvarelsen ikke i sig 
selv er en plusværdi.  

Besvarelsens længde skal ses i sammenhæng med, at der i opgave 2 lægges vægt på,  

− i hvilket omfang eksaminanden er i stand til at formulere sig frit på tysk med et varieret ordfor-
råd og grammatisk korrekthed. Meningsforstyrrende fejl i grammatik og ordforråd trækker mere 
ned end grammatiske fejl, der ikke forstyrrer kommunikationen. 

Desuden lægges der vægt på, at eksaminanderne 

− kan forholde sig fagligt perspektiverende til tekstens emne 
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− kan redegøre for deres synspunkter samt argumentere herfor  

− i den mere tekstbundne opgave (et læserbrev eller som anført i eksemplet fra typeopgave 1 om 

en redegørelse for forfatterens holdning) kan redegøre for de synspunkter, der kommer til udtryk 

i teksten og i forlængelse heraf kan gøre rede for egne synspunkter med en fornuftig argumenta-

tion.  

Med baggrund heri anbefales det, at en kommentaropgave fylder ¾ til 1 side (almindelig skriftstør-
relse (12 punkt) og linjeafstand 1½.). Derved vil det kunne sikres, at eksaminanderne har tid og 
overskud til at koncentrere sig om indhold og sprogrigtighed, som er i centrum i denne delopgave. 

 
Opgave 3: Merkantil meddelelse 

Her retter censorernes opmærksomhed sig især mod brochurematerialet: 

”Opgave 3: opgaven lægger ikke op til særlig stor kreativitet hos eleverne. Besvarelserne ligner 
hinanden meget. De lidt svagere elever favoriseres, fordi skabelonen i opgaven er givet via opgave-
formulering og tekstmateriale. Formaliasiden (regler for brevopstilling osv.) testes fint i opgaven.” 

”Brevet lagde op til, at eleverne har taget meget fra brochuren, men ellers ok.” 

”Opgave 3: Selvom det står nævnt udtrykkeligt i opgaven, så er der flere elever, der ikke inddrager 
de relevante oplysninger fra brochurematerialet: fx destinationer, afrejsetidspunkter og afrejsedage, 
priser. Endvidere overser nogle at besvare spørgsmålene om vejret og priserne i Skandinavien.” 

”Opgave 3: Her har alle kunnet skrive noget. Man kan differentiere på om de laver en rigtig brevop-
stilling, om formalia og fraseologi er i orden og om de bruger brochuren fornuftigt eller bare skriver 
den af.” 

”Opgave 3 fungerer godt. Eleverne bruger brochuren (for) meget.” 

Fagkonsulentens kommentar: 

Det er her, at den merkantile profil kommer frem. Eleverne skal være fortrolige med reglerne for 
almindelig handelskorrespondance – anvende relevant terminologi og fraseologi samt overholde 
gældende formalia – og ved hjælp af opgavens tysksprogede materiale samt relevante ordbøger op-
stille og formulere en merkantil meddelelse. 

Eleverne bør vide fra undervisningen, at et svarbrev skal indeholde svar på de stillede spørgsmål, 
og det trækker ned, hvis spørgsmålene ikke er besvarede. Det samme gælder, hvis eksaminanderne 
ikke bruger oplysningerne fra ”faktaboksen”, eller hvis de – som opgaveformuleringen kræver –  
ikke har afgivet tilbud på et minikrydstogt. 

Det trækker ikke ned, hvis eksaminanderne anvender formuleringer fra det tysksprogede materiale, 
tværtimod, men det trækker ned, hvis de ikke sorterer heri, men derimod ureflekteret bruger alt, jf. 
at der i bedømmelsen lægges vægt på, at eksaminanderne kan skelne mellem væsentligt og uvæ-
sentligt, og at deres løsning af opgaven er realistisk og anvendelig i den givne situation. 

3. Generelt om eksaminandernes sprog 

Mange censorer påpeger, at eksaminandernes tyske sprog er meget fejlfyldt: 

”Syntaks, kongruens, morfologi, kasus, ja desværre hele den grammatiske palet.” 

”Kongruens, ordstilling, forholdsord. Men der er mange fejl hele vejen rundt.” 

”Stort set alle grammatiske elementer: Kongruens, forholdsord, ordstilling, relativt pronomen.” 
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”Kongruens, ordstilling i bisætninger, ordstilling generelt, valg af præpositioner.” 

Fagkonsulentens kommentar: 

Der bør arbejdes systematisk med grammatisk korrekthed, og eleverne bør vænnes til i langt højere 
grad at efterkontrollere deres sprog, inden de afleverer / sender det ud i verden. Når det er sagt, skal 
det dog betones, at man skal se korrektheden i sammenhæng med forståelighed og præcision. Ved 
bedømmelsen af sproget må der således på én gang tages hensyn til den kommunikative værdi, va-
riation i ordvalg og korrekthed inden for semantik, syntaks og morfologi.  

I et formrigt sprog som tysk er der en risiko for skævhed ved vurdering af sprogrigtighed. For at 
modvirke dette er det vigtigt at skelne mellem to slags sproglige fænomener:   

(1) Sproglige fænomener, som har afgørende betydning for en sikker og uhindret opfattelse af det 
skrevne. Her kan, blandt flere mulige, nævnes: tydelig markering af subjekt og objekt, kongruens 
mellem subjekt og verballed, ordstilling, genitivforbindelsers gennemskuelighed og kasus ved de 
hyppigste præpositioner med dobbelt rektion. 

(2) Sproglige fænomener, som er af mindre betydningsbærende karakter. Her kan, ligeledes blandt 
flere mulige, nævnes: genus og numerus ved substantiver, som optræder mindre hyppigt, dele af 
adjektivdeklinationen, i nogle tilfælde kasus ved præpositioner med enkel rektion og ved verber, 
hvor kasus ikke fremgår af sætningsanalysen, samt ortografiske detaljer. 
 
4. Bedømmelse og karakterfastsættelse 

Igen i år kom spørgsmålet om vægtning af opgave 1 (sammenfatning på dansk) i forhold til opgave 
2 (fri formulering på tysk) og opgave 3 (merkantilt sprog) op. Det blev præciseret, at de tre opgaver 
vægtes nogenlunde lige, ”nogenlunde” fordi bedømmelsen ikke må blive fuldstændig mekanisk, 
men altid skal ske ud fra en helhedsvurdering. Opgave 1 vil typisk trække op i den samlede 
bedømmelse. Dette bør også være tilfældet, idet netop tekstforståelsen vil være en væsentlig 
kompetence for mange elever i deres videre studium og/eller erhvervskarriere. Men på den anden 
side kan sprogfærdigheden på tysk i opgave 2 og 3 i særlige tilfælde være på et så lavt niveau, at 
man som censor vurderer, at den skal have større vægt end sammenfatningen på dansk i opgave 1. 

Generelt henvises der til undervisningsvejledningen til tysk fortsættersprog A på adressen: 
http://www.uvm.dk/~/media/Files/Udd/Gym/PDF07/Vejledninger/hhx/071001_tysk_fortsaetter_A_
hhx_vejledning.ashx.    
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