
Evaluering af den skriftlige prøve, maj 2018 
Dansk A – htx og teknisk eux 
 
Den 28. maj 2018 var 4.623 elever til skriftlig prøve i Dansk A på htx og teknisk eux.  
 
Censorkorpset bestod i år af ca. 75 lærere fra hhv. htx og teknisk eux, der alle før den skriftlige 
prøve blev bedt om at foretage en elektronisk forcensur nogle dage forinden censormødet den 
19. juni 2018. 
 
Ved den skriftlige prøve i Dansk A fik eksaminanderne adgang til det elektroniske opgavesæt i 
Netprøver, og de afleverede deres besvarelser i Netprøver. Ved censormødet indtastede 
censorerne de endelige karakterer i Netprøver. 
 
Nedenstående evaluering bygger på det statistiske materiale fra de indtastede resultater for 
eksaminandernes besvarelser ved censormødet i Odense, kommentarer fra forcensuren samt 
tidligere års resultater. 
 
Foreløbigt eksamensresultat (karaktergennemsnit), Dansk A, skriftlig, htx: 
2013:  5,70 (dumpeprocent: 2,8 %) 
2014:  5,79 (dumpeprocent: 2,3 %) 
2015:  6,06 (dumpeprocent: 1,8 %) 
2016 (htx):  5,89 (dumpeprocent: 2,0 %) 
2016 (t-eux):  5,32 (dumpeprocent: 2,6 %) 
2017 (htx + t-eux): 5,90 (dumpeprocent: 2,5 %)  
2018 (htx + t-eux): 5,98 (dumpeprocent: 2,4%) 

 
Eksamensgennemsnittet for 2017 er udregnet på baggrund af alle hhx- og t-eux-
eksaminanders resultater trukket fra Netprøver.  
 
Karakterfordelingen ligner i 2018 resultatet fra de tidligere år for htx’ vedkommende, og det 
er fortsat svært for eksaminanderne at opnå topkarakterer i skriftlig dansk. 
 
 
Karakter -3 00 02 4 7 10 12 
Dansk A, htx, 2013 0,1 % 2,7 % 14,7 % 33,1 % 31,1 % 14,4 % 3,9 % 
Dansk A, htx, 2014 0,1 % 2,2 % 14,4 % 31,3 % 33,5 % 14,8 % 3,5 % 
Dansk A, htx, 2015 0,0 % 1,8 % 11,8 % 31,6 % 33,2 % 17,8 % 3,8 % 
Dansk A, htx, 2016  0,1 % 1,9 % 12,7 % 32,9 % 33,0 % 14,9 % 4,3 % 
Dansk A, t-eux, 2016 0,0 % 2,6 % 22,8 % 31,7 % 26,5 % 11,1 % 5,3 % 
Dansk A, htx + t-eux 2017 0,2 % 2,3 % 12,2 % 31,8 % 33,6 % 15,5 % 4,4 % 
Dansk A, htx + t-eux 2018 0,1 % 2,3 % 13,4 % 30,5 % 32,4 % 16,6 % 4,8 % 
 
Det er ikke muligt ud fra Netprøvers statistik at se karakterfordelingen for de enkelte 
opgavetyper. 
 



Opgavesættet, 28. maj 2018 
 
Opgavesættet indeholdt fire forskellige opgaver, som spredte sig over følgende opgavetyper: 

- Redegørelse og diskussion (opgave 1) 
- Analyse og fortolkning med perspektivering (opgave 2 og 4) 
- Kronik og refleksionstekst (opgave 3) 

 
Det overordnede emne for årets opgavesæt var ”Kedsomhed og nytte”. 
 
 
 
Opgave 1  

 
Redegør for og diskutér hovedsynspunkterne og centrale begreber i ”Vi 
lever i et landskab af fristelser” (tekst 1). I diskussionen skal du 
inddrage ”Vexeldriften” (tekst 2) samt mindst én selvvalgt tekst. 
 

 
Opgave 2 

 
Analysér og fortolk Slagterkoner og bagerenker (tekst 6). Perspektivér 
til opgavesættets overordnede emne med inddragelse af mindst én tekst, 
som du selv vælger. 
 

 
Opgave 3 

 
A: 
Skriv en kronik om kedsomhedens plads i det moderne menneskes liv. I 
kronikken skal du inddrage pointer fra ”Hvorfor må vi ikke kede os?” 
(tekst 3) samt mindst én anden tekst.  
Du vælger selv, hvilken avis din kronik skal bringes i. 
 
B:  
Reflektér over og begrund dine formidlingsmæssige valg, herunder valg 
af avis, komposition, argumentation samt sproglig og retoriske 
virkemidler, hvor du dokumenterer med eksempler fra din egen tekst. 
Denne del skal fylde cirka 400 ord. 
 

 
Opgave 4 

 
Analysér og fortolk Fabrik (tekst 4A og 4B) med særligt fokus på 
forholdet mellem individ og arbejde. Perspektivér til opgavesættets 
overordnede emne med inddragelse af mindst én tekst, som du selv 
vælger. 
 

 
 
 
 



 
 

 
 

Modellen over eksaminandernes opgavevalg bygger på forcensuren. Hver besvarelse 
evalueres af to censorer, og samme besvarelse registreres således to gange. Kun ca. en 
tredjedel af det samlede antal besvarelser gange to er registreret i forcensuren, og modellen 
skal derfor tages med forbehold. Fordelingen af elevernes valg af de respektive opgaver er 
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imidlertid ikke overraskende. Det er karakteristisk, at nogle opgavetyper og tekstoplæg 
tiltrækker flere elever end andre. I lighed med tidligere valgte få elever opgavetypen med 
analyse, fortolkning og perspektivering (opgave 2 og 4). Det er ikke desto mindre 
bemærkelsesværdigt, eftersom det er centrale danskfaglige discipliner både mundtligt og 
skriftligt. 
 
Blandt censorerne var der generelt stor tilfredshed med opgavesættets sammensætning og de 
enkelte opgavers mulighed for afdække, i hvilket omfang den enkelte eksaminand kunne 
indfri de faglige mål i Dansk A på htx og t-eux.  
 
Ud fra censorernes tilbagemeldinger i forcensuren var følgende en udfordring for en del 
eksaminander: 
 

• usikkerhed ift. skrivehandlinger (at redegøre, at diskutere, at analysere og fortolke, at 
perspektivere, at reflektere etc.) 

• skematiske analyser er fortsat et problem for nogle elever/hold 
• manglende dokumentation, manglende henvisninger til anvendte (internet)kilder 
• klassiske sprogfejl, syntaksfejl, talesprog, og manglende korrektur (sjusk) 
• manglende indledning/afslutning 
• mange besvarelser er for kortfattede (indholdsmæssigt mangelfulde) 

 
Et øget fokus i undervisningen på disse problemfelter kan være med til at kvalificere 
eksaminandernes besvarelser. Censorvejledningen med råd og vink om vurderingskriterier 
kan være til gavn i samme henseende. Heri gives grundige beskrivelser af den fremragende 
besvarelse både generelt og mere specifikt i forhold til de enkelte opgavetyper. Det kan tilgås 
via emu-fagkonsulentsiden. 
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