
 

Evaluering af den skriftlige prøve, juni 2012 
Dansk A – htx 
 

 

 

Karaktergennemsnit og -fordeling 

Den 1. juni 2012 var 3679 htx-elever til skriftlig eksamen i dansk. Deres besvarelser blev bedømt af et 

censorkorps bestående af 59 censorer fordelt i 14 rettegrupper. 

 

Karaktergennemsnittet for besvarelserne var 5,66. 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, juni 
2012 

0,1 2,2 13,8 34,7 32,6 13,3 3,3 

 

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 prøve i dansk bygget op omkring et overordnet tema. Temaet 

for opgavesættet juni 2012 var ”Dannelsesrejsen anno 2012”, og opgavesættets tekster gav forskellige 

perspektiver på emnet. Tekstmaterialet fordelte sig genremæssigt fra kronik, digt og novelle til radio-

program og reklamefilm. Opgavesættet havde således det udvidede tekstbegreb i spil, og lagde dermed 

op til, at eksaminanderne kunne gøre brug af deres analyse- og formidlingskompetencer inden for et 

bredt genrespektrum. 

 

Rettegrupperne blev bedt om at evaluere opgavesættet og om at udpege overordnede indsatsområder i 

forhold til eksaminandernes skrivekompetencer. I opgavekommissionen arbejdes der videre med censo-

rernes evalueringer med henblik på opgavesættene og censorvejledningen 2012. 

 

Opgavetyper 

Opgavesættet indeholdt fire opgaver, som eksaminanderne kunne vælge mellem. Opgaverne var fordelt 

på tre opgavetyper: 

• Analyse og fortolkning 

• Redegørelse og diskussion 

• Kronik og refleksionstekst 

 



 

Det kunne konstateres, at en stor andel af eksaminanderne havde valgt opgavetypen redegørelse og 

diskussion. Den skæve fordeling på de forskellige opgaver vurderes ikke at have givet problemer i for-

hold til bedømmelsen, men det er væsentligt på sigt at sikre, at den skriftlige prøve giver mulighed for at 

måle et bredt spektrum af danskfaglige kompetencer. 

 

Hjælpemidler 

Ved den skriftlige prøve i dansk er alle hjælpemidler, trykte og digitale, tilladte. Ifølge censorkorpset 

havde kun ganske få eksaminander benyttet sig af muligheden for at anvende hjælpemidler. Alt i alt 

vurderes det, at adgangen til hjælpemidler ikke har haft nogen nævneværdig betydning for kvaliteten af 

besvarelserne.  
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