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Forbemærkning 
Dette materiale sammenfatter den skriftlige eksamen i engelsk sommer 2012.  
 
Heri kan du finde karaktergennemsnittet for de forskellige niveauer og de skriftlige censorers 
evalueringer af opgavernes tekster og formuleringer som bedømmelsesgrundlag. Tallene gengivet 
her baserer sig på censorernes indtastning af skriftlige karakterer ved censureringen i Odense. En 
mere fuldstændig opgørelse foretages af UNI-C. 
 
Selve opgaveformuleringerne er ikke gengivet, men kan findes lokalt på skolerne eller bag UNI-
login i Skolekom-konferencen for STX Engelsk. 
 
Hanne Kær Pedersen 
Fagkonsulent i engelsk stx/hf 
September 2012 
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Karaktergennemsnit og normalfordeling for skriftlig eksamen i engelsk 2012 
Karakterstatistikkerne viser en stigning i gennemsnittet for alle tre skriftlige prøver. Det kan skyldes, 
at de skriftlige censorer bliver stadig bedre til at anvende karakterbeskrivelserne i deres vurderinger, 
men også at der er generel fortrolighed med opgavetyperne, og at arbejdet med skriftlighed frem til 
eksamen træner elever og kursister hensigtsmæssigt. 
 
Den hurtige oversigt for karaktergennemsnittene af den skriftlige sommereksamen 2012 er: 
 
STX A 6,09 
STX B 6,06 
HF B 5,41 

 
Kigger man på den intenderede normalfordeling blandt de beståede elever, ser det således ud: 
 
Karakter 02 4 7 10 12 
Normalfordeling 10 % 25 % 30 % 25 % 10 % 
STX A  15.1 % 26.3 % 29.6 % 20.2 % 8.8 % 
STX B 17.9 % 25.1 % 27.4 % 18.2 % 11.5 % 
HF B 20.0 % 26.4 % 26.1 % 17.8 % 9.7 % 

 
Normalfordelingen omhandler den forventede fordeling af karakterne blandt beståede elever (man 
har ikke en forventning til antal ikke-beståede). Det kan af tallene ovenfor synes at fremgå, at 
censorerne blandt toppræstationer i engelsk ser 12-tallet tydeligere end 10-tallet, når de bedømmer. 
Desuden afslører tallene, at langt flere end intenderet får 02. 
 
Tallene er udspecificeret og sammenlignet med sidste år i tabellerne nedenfor. 
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Karaktergennemsnit for skriftlig eksamen i engelsk på niveauerne stx 
A, stx B og hf B juni 2012 sammenholdt med juni 2011 
 
STX A 
 
2011 
 

 
Gennemsnittet er en sammenregning af gennemsnittene for sæt 1 og 2. 
Sæt 1 blev skrevet af 10621 eksaminander; sæt 2 af 2116. 
Det er i 2011 første gang, at den nye opgavetype med valgmulighed 
blev skrevet. 

 
 
 

Karakterer -3 0 2 4 7 10 12 
Frekvenser 0,5 5,8 15,6 27,1 26,5 17,7 6,9 

 
2012 
 

 
Gennemsnittet er en sammenregning af gennemsnittene for sæt 1 og 2. 
Sæt 1 blev skrevet af 14051eksaminander; sæt 2 af 2875. 
 
 
 
 
 
 

Karakterer -3 0 2 4 7 10 12 
Frekvenser 0,4 5,6 14,2 24,7 27,8 19,0 8,3 

 

Stx A 2011 
Gennemsnit 5,83 
Sæt 1 5,79 
Sæt 2 6,02 
Ikke-bestået i % 6,3  
Antal 
besvarelser 12737 

Stx A 2012 
Gennemsnit 6,09 
Sæt 1 6,02 
Sæt 2 6,44 
Ikke-bestået 
i % 6,0 

Antal 
besvarelser 16926 
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STX B 
 
2011 
 

Gennemsnittet er en sammenregning af gennemsnittene for sæt 1 og 2. 
Sæt 1 blev skrevet af 875 eksaminander; sæt 2 af 1510 
 
 
 
 
 
 

 
Karakterer -3 0 2 4 7 10 12 
Frekvenser 0,9 7,8 14,5 23,9 25,9 18,8 8,1 

 
2012  
 

 
 
Gennemsnittet er en sammenregning af gennemsnittene for sæt 1 og 2. 
Sæt 1 blev skrevet af 1152 eksaminander; sæt 2 af 3857. 
 
 
 
 

Karakterer -3 0 2 4 7 10 12 
Frekvenser 0,4 5,5 14,6 24,6 28,4 18,6 7,9 

 
 

Stx B 2011 
Gennemsnit 5,89 
Sæt 1 6,25 
Sæt 2 5,69 
Ikke-bestået 8,7 % 
Antal 
besvarelser 2385 

Stx B 2012 
Gennemsnit 6,06 
Sæt 1 6,40 
Sæt 2 5,96 
Ikke-bestået 5,9 
Antal 
besvarelser 5009 
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HF B 
 
2011 
 
Hf B 2011 
Gennemsnit 5,23 
Ikke-bestået i % 13,4 
Antal 
besvarelser 10196 

 
Karakterer -3 0 2 4 7 10 12 
Frekvenser 2 11,4 17,6 23,8 22,8 14,6 7,7 

 
 
2012 
 
Hf B 2012 
Gennemsnit 5,41 
Ikke-bestået i % 12,3 
Antal 
besvarelser 11120 

 
Karakterer -3 0 2 4 7 10 12 
Frekvenser 1,9 10,4 17,5 23,2 22,9 15,6 8,5 
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Censureringen 
Næsten 500 censorer læste de næsten 35000 opgaver. Censureringen fandt sted i Arena Fyn i 
Odense Congress Center d. 19. juni 2012. Hvor der opstod tvivl om vurderingen af dele eller 
helheden af opgaven – eller brugen af karakterskalaen i almindelighed – blev fagkonsulenten 
inddraget, men langt de fleste voteringer forløb uden problemer.  
 
Jeg vil opfordre censorer til fortsat at rette henvendelse til fagkonsulenten på mødet i tilfælde af 
uenigheder i bedømmelsen af en besvarelsen, så kompromiskarakterer undgås og vi kan fastholde, 
at bedømmelsen finder sted på baggrund af en helhedsvurdering, hvor censorerne vejer for og imod. 

Censorkommentarer 
Censorerne blev bedt om at evaluere årets opgaver, og der var især mange tilbagemeldinger på STX 
A-niveau og HF B-niveau. 
 
Censorernes tilbagemelding på opgaverne som bedømmelsesgrundlag var som helhed positiv for 
alle tre niveauer. Prøvernes udformning vurderes til at være et godt bedømmelsesgrundlag, der 
giver gode muligheder for både stærke og svagere elever/kursister til at udfolde sig. 
 
Censorerne påpeger nogle forhold, som med fordel kan indgå i den daglige undervisning og 
arbejdet med det skriftlige: 
 

Råd og vink til det daglige arbejde med skriftlighed 
 

1. Tilsyneladende er det blevet et problem, at eleverne ikke længere gengiver hele sætningen i 
forbindelse med fejlsætningerne. Nogle slipper heldigt af sted med kun at gengive den fejl, 
de mener at have fundet – andre er sjuskede og skaber forvirring omkring egen rettelse med 
usikkerhed for bedømmelsen til følge. Derfor vil jeg henstille til, at man i den daglige 
undervisning sørger for at instruere eleverne i at følge opgaveformuleringen, også når det 
gælder fejlsætningerne. 

 
2. Censorerne påpeger yderligere, at det svækker HF B-niveauets besvarelser, at mange HF 

kursister ikke anvender fagligt sprog, når de besvarer opgaverne, fx i forbindelse med 
skønlitterær analyse. Også dette bør trænes yderligere i den daglige undervisning. 

 
3. Vedr. citater kommenterer en del censorer, at mange elever anvender citater uden nogen 

egentlig præcisering af, hvilken iagttagelse citatet knytter sig til. Et citat bør udfoldes og 
skal indgå i helheden jf. evne til at selektere og analysere. Man kan i den daglige 
undervisning lære eleverne at anvende PEE-modellen: Point, Example, Explanation. 

 
4. Eleverne bør formulere sig i et neutralt akademisk stilleje. I den forbindelse er brug af 

korrekte sammentrækninger ikke noget, der tæller negativt i helhedsvurderingen. 
 

5. Nogle elever på STX B skriver til sagprosabesvarelsen en lille indledning til den samlede 
besvarelse. Denne indledning viser deres abstraktionsniveau eller mangel på samme – og 
sprogligt om/at de formulerer sig frit. Imidlertid stiller STX B-opgaven ingen krav om en 
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generel indledning, og opgaven bør kunne få 12 uden at have en sådan – lige så vel som en 
sådan indledning i sig selv ikke kan indgå negativt i den samlede bedømmelse.  

 
6. En opgavebesvarelses længde er ikke i sig selv et parameter, der kan have indflydelse på 

den samlede vurdering. Omfanget på STX A: 900-1200 ord, STX B: 700-1000 ord, HF B: 
600-900 ord er bestemt ud fra en forventning om, hvad eksaminanderne kan overkomme i 
den tilmålte tid. Samtidig signaleres, at vægten skal lægges på sproglig og indholdsmæssig 
præcision. Helhedsvurderingen af besvarelsen sikrer, at enhver opgaves styrker og 
svagheder bliver vejet for og imod. 

 
7. Vedr. ortografi i 1. delprøve uden hjælpemidler skal det igen nævnes, at 1. delprøve er en 

grammatisk prøve, men derfor må stavningen ikke være meningsforstyrrende.  
 
 


