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1.Årets eksamensresultat 

Årets eksamensopgave Viajar blev godt modtaget på censormødet midt i juni i Odense. I alt 5226 
eksaminander var til eksamen i spansk. De opnåede et gennemsnit på 5,19. Karaktererne var fordelt 
nogenlunde jævnt: 15,9% fik 02, 21,4% fik 4, 23,7% fik 7, 15,4% 10 og endelig fik 7,4% 12. 16,2% 
af eksaminanderne bestod ikke eksamen i spansk.  

Desuden var enkelte elever til sygeeksamen i august. Opgaven La comunicación fungerede fint og 
niveauet var pænt. 
 
 
2. Kommentarer til opgaverne og besvarelserne 
 
Censorerne var enige om at opgavesættet havde en rimelig sværhedsgrad, og de vurderede at emnet 
var aktuelt og vedkommende for eleverne. 
 
Generelle kommentarer til opgavesættet: 
 

• Supergodt opgavesæt. 
• Udmærket emne, eleverne har stor lyst til at udtrykke sig om det at rejse. 
• Emnet appellerer både til den dygtige og den svage elev. 
• Korte tekster som lægger fint op til at eleverne udtrykker sig skriftligt. 
• Tekst- og billedmaterialet er meget velvalgt og giver eleverne et godt udgangspunkt for 

skriftlig fremstilling.  
• Der er god variation inden for materialet. 
• Tekst- og billedmaterialet udmærker sig ved at en del omhandler spanske og latinamerikan-

ske forhold samtidig med at det relaterer til noget danske unge kan forholde sig til.  
 
Oversættelsen: 
 

• Oversættelsen har en passende sværhedsgrad (enkelte synes den er nem). 
• Eleverne prøves i mange relevante grammatiske områder. 
• Udfordringer nok, så man kan se udsving i niveauet i besvarelserne. 

 
B-spørgsmål: 
 

• 1, 2 og 3 lægger op til sammenligning med de øvrige rejseformer, der findes i tekstmateria-
let. 

• Spørgsmålene lægger op til at eleverne bevæger sig på både det redegørende, analyserende 
og vurderende niveau (den svage elev får hjælp til strukturen). 

• Der er stort set ingen skriver for lidt.  



• B1 vælges af mange. Lægger op til både at beskrive og forholde sig til emnet. Godt spørgs-
mål med mulighed for fyldigt svar (dog glemmer nogle delspørgsmål). 

• B4 inddrager viden om Mexico og ’inmigración’. 
• Billedet rummer flere niveauer, udfordring for den kreative og dygtige elev. 

Vælges af mange – og giver mange dårlige besvarelser. 
 

Eleverne bliver bedt om at maksimalt at besvare tre ud af 6 spørgsmål. De kan altså godt nøjes med 
at besvare et eller to spørgsmål. Besvarelsen skal fylde ca. 250 ord. Det betyder at der ikke er plads 
til en indledning og en konklusion. Cirka 250 ord betyder at der kan være en afvigelse på 10%. En 
overskridelse af dette antal ord vil ikke tælle positivt. Et for lille antal ord vil tælle negativt i be-
dømmelsen. Det skal pointeres over for eleverne at de ikke skal bruge den samme ordlyd, som fin-
des i tekstoplægget. Afskrift og formuleringer fra teksten tæller ikke med blandt det krævede antal 
ord. Desuden prøves eleverne i tekstforståelse, hvilket de skal vise i besvarelsen og altså ikke ude-
lukkende vælge spørgsmål der i princippet kan besvares uden at inddrage tekstmaterialet. 

De typiske fejl falder i forbindelse med ser/estar og haber/tener, kongruens, (possessive) pronomi-
ner, forkert køn ved  país, examen, viaje (bliver til vieja) og ordklasser (yo conocedor un argenti-
no). 
 
 
3. Konklusion 
 
Årets eksamensresultat er tilfredsstillende.  

Forud for eksamen var der bekymring, da mange elever tilsyneladende vælger spansk uden at være 
bevidste om at det er et A-fag der afsluttes med skriftlig eksamen. Set i det lys er en dumpeprocent 
på 16. Og gennemsnittet er meget tæt på niveauet ved det gamle niveau B, hvor eleverne trods alt 
aktivt valgte spansk til på 3. år. 

Der var lidt færre eksaminander der gik til prøve i spansk A end forventet. Der var mange elever 
med et ekstra A-fag der ikke kom op i spansk. Herved må man formode at nogle af de gode elever 
og dermed de høje karakterer forsvinder ud af statistikken.   

Tallene fra det skriftlige eksamensresultat viser desuden at de dårlige resultater ofte rammer hele 
hold. Derfor må målet være at motivere elever på sådanne hold til at gøre en indsats i faget. Om-
vendt falder mange af de rigtige karakterer inden for VUC og enkeltfagssystemet 

En alvorlig problematik ved årets eksamen er at det ser ud som om at det er blevet lettere for elever 
at snyde med oversættelsesprogrammer. Programmerne bliver mere og mere udbredt. Indtil nu har 
eleverne skullet bruge programmerne ved først at skrive deres tekst på engelsk og så få den oversat 
til spansk. Nu er det også muligt via Google at gå direkte fra dansk til spansk.  

Hvis man kører årets oversættelse gennem Google translate, er resultatet dette: 

En nuestra familia siempre hemos planteado mucho. Mis padres han estado en Mexico. El año 
pasado, fueron un mes en Mexico. Me gustaría visitar Argentina porque todo el mundo dice que es 
un país hermoso, y todo es más barato que en Europa. Yo sé de una argentiner, y mi mejor amiga 
Sofía y tengo previsto visitarlo después de nuestro examen, pero tenemos que ganar dinero en 
primer lugar. Sofías madre trabaja en una agencia de viajes, y prometió que ella nos ayudará.   
 



Alt i alt er det et hæderligt resultat, eksaminanden kan få på få sekunder. Dog er der ting program-
met ikke kan klare og konstruktioner der hurtigt afslører brug af oversættelsesprogram. 

Det fremgår af læreplanen at disse programmer ikke er tilladt ved skriftlig eksamen. 

Hvis eleverne bruger dem – ved at downloade dem på et usb-stik eller benytter nettet under eksa-
men (som jo absolut heller ikke er tilladt) - er der altså tale om snyd. I de tilfælde hvor censorerne 
havde mistanke om snyd, blev de pågældende skoler kontaktet og gjort opmærksom på problemet. 
Flere skoler valgt at bortvise eleverne fra eksamen med det resultat at de ikke fik deres studen-
tereksamen. De eksempler bør eleverne underrettes om, så de forstår alvoren af at anvende over-
sættelsesprogrammerne.  

På sigt kan dette føre til ændringer i eksamensopgaverne, men opgaverne til sommereksamen 2009 
vil være af samme type som i år. 

 

Lene Kirk-Sørensen 
Fagkonsulent 
 
 


