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Karaktergennemsnit og -fordeling 

Den 18. maj 2011 var 2599 htx-elever til skriftlig eksamen i dansk. Deres besvarelser blev bedømt af et 

censorkorps bestående af 40 censorer fordelt i 10 rettegrupper. 

 

Karaktergennemsnittet for besvarelserne blev på 5,52. Karakterfordelingen så således ud: 

 

Karakter -3 00 02 4 7 10 12 

Forventet 
fordeling 
på ECTS-
skalaen 

  10 25 30 25 10 

Fordeling 
ved skrift-
lig eksa-
men, maj 
2011 

0,2 2,7 16,1 34,4 29,7 13,3 3,5 

 

Som det fremgår af skemaet, ligger karaktererne i skriftlig dansk i det væsentlige omkring middel og 

under middel. Topkaraktererne 10 og 12 synes svære at opnå.  

 

Opgavesættet 

På htx er opgavesættet til den skriftlige eksamen i dansk bygget op omkring et overordnet emne. Emnet 

for opgavesættet maj 2011 var ”Ungdomsliv – forskellige bud”, og sættets tekster gav forskellige per-

spektiver på emnet, med særligt fokus på mediedimensionen. Tekstmaterialet fordelte sig genremæssigt  

fra kronik, artikel og tv-reklame til kortfilm og flashmob. Opgavesættet havde således det udvidede 

tekstbegreb i spil, og lagde dermed op til, at eleverne kunne gøre brug af deres analyse- og formidlings-

kompetencer inden for et bredt genrespektrum. 

 

Censorerne blev bedt om at evaluere opgavesættet, dels via et elektronisk spørgeskema forud for cen-

sormødet og dels på diskussionsbasis på selve censormødet. I opgavekommissionen arbejdes der videre 

med censorernes evaluering med henblik på opgavesættene 2012. 

 

Opgavetyper 

Opgavesættet indeholdt fire opgaver, som eleverne kunne vælge mellem. Opgaverne var fordelt på tre 

genrer: 

• Analyse og fortolkning 

• Redegørelse og diskussion 

• Kronik og refleksionstekst 

 



Der er tale om en reduktion i antallet af både opgaver og genrer i forhold til tidligere år, hvilket dels er 

et resultat af censorernes evalueringer, og dels er udtryk for et øget fokus på genrebevidsthed og på htx-

uddannelsens profil. 

 

Hjælpemidler 

Ligesom sidste år måtte eleverne medbringe hjælpemidler til skriftlig eksamen i dansk. Ifølge censor-

korpset havde kun ganske få elever anvendt hjælpemidler. Alt i alt vurderes det, at adgangen til hjælpe-

midler ikke har haft nogen nævneværdig betydning for kvaliteten af besvarelserne.  
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