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1. Indledning 
Spansk indgik i mange studieretningsprojekter (SRP) i hele landet. Den mest populære fagkombina-
tion var spansk og dansk/engelsk, men der var også mange opgaver sammen med fagene afsætning 
og international økonomi. 
 
Dette er ikke en udtømmende evaluering af SRP med spansk, men et forsøg på at fremhæve nogle at 
de væsentlige problemstillinger. Evalueringen er baseret på de opgaveformuleringer og kommenta-
rer, som (meget få) censorer i spansk har indsendt.  
 
En af problemstillingerne var at studieretningsfagene suppleret med dansk og engelsk skulle finde 
ud af at samarbejde om denne opgavetype og skrive en opgaveformulering i fællesskab. Der har 
naturligvis givet anledning til en del diskussioner rundt omkring på skolerne, og det er mundet ud i 
en del heldige og enkelte mindre heldige opgaveformuleringer. Dem er der nogle kommenterede 
eksempler på i denne evaluering, som forhåbentlig kan hjælpe til gøre processen lidt enklere næste 
skoleår. 
 
 
2. Krav til studieretningsprojekter med spansk 
Når spansk indgår i et studieretningsprojekt, skal der anvendes spansksproget kildemateriale, jf. § 
2.6 i bekendtgørelsens bilag 6: ”Ved opgaver, hvori et eller flere fremmedsprog indgår, skal en del 
af de anvendte kilder være på det/de fremmede sprog”. De spansksprogede kilder skal have et om-
fang og en tyngde i opgaven, der muliggør en evaluering i forhold til de spanskfaglige mål. Kilder-
ne kan være litterære tekster, fx romanuddrag, der belyser en bestemt problemstilling, og det kan 
være ikke-litterære tekster, der giver mulighed for sagprosarelateret tekstarbejde. 
 
Der citeres fra de spansksprogede kilder, og citaterne skrives på spansk. Citaterne skal være centrale 
for analysen af tekstens problemstilling og være kommenterede. Antallet af citater afhænger af ka-
rakteren af den enkelte opgave samt af det, der dokumenteres.  
 
 
3. Eksempler på opgaveformuleringer med kommentarer 
Det skal for en god ordens skyld præciseres at kommentarerne til opgaveformuleringerne kun er 
baseret på den spanskfaglige vinkel. Der er heller ikke taget stilling til hvilke(t) fag, der er hoved-
fag, eller på hvilket niveau fagene indgår. 
 
 
Spansk – dansk  
 

• Der ønskes en kort præsentation af maleren Frida Kahlo og hendes kunstneriske produkti-
on. 



Der ønskes en billedanalyse af følgende tre malerier ”La columna rota”, ”Los 100 piqui-
tos” og ”El abrazo de amor”. 
Redegør for de selvbiografiske henholdsvis surrealistiske træk i Frida Kahlos værker og 
diskuter sammenhængen imellem disse to udtryksformer. 
 
Der mangler spansksproget materiale, billedanalyse opfylder ikke kravene. 

 
   

• Der ønskes en beskrivelse af Pedro Almodóvar som filmskaber, herunder de særlige filmiske 
virkemidler, han gør brug af i sine film. 
Der ønskes endvidere en analyse af filmen ”Volver”, med udgangspunkt i en begrundet an-
vendelse af relevant(e) model(ler) til medieanalyse. 
Vurder hvorvidt ”Volver” er en typisk Almodóvar film, og om den kan passes ind i en al-
mindelig filmanalysemodel. 
 
Udmærket opgaveformulering, men der mangler tekstmateriale på spansk, i dette tilfælde 
(uddrag af) drejebogen til ”Volver”. 

 
 

• Giv en kort præsentation af forfatteren Isabel Allende og hendes litterære stil samt en rede-
gørelse for de politiske forhold i Chile med særligt henblik på perioden før, under og efter 
Salvador Allende. 
Foretag en personkarakteristik af romanfigurerne Esteban Trueba, Alba og hendes kæreste 
Miguel og analyser deres respektive roller i forhold til den politiske og sociale udvikling. 
Endelig ønskes en vurdering af ”La casa de los espíritus” som historisk/politisk roman og 
som et eksempel på magisk realisme. 
 
Udmærket opgaveformulering. 

 
 

• Der ønskes en kort præsentation af Isabel Allende som forfatter og en redegørelse for for-
tællestilen magisk realisme. 
Endvidere ønskes der en sammenlignende analyse af novellerne ”Clarisa”, ”La mujer del 
juez” og ”El palacio imaginado” med særligt fokus på novellernes mande- og kvindetyper 
samt Isabel Allendes syn på skæbne og kærlighed, som det kommer til udtryk i novellerne. 
Identificer eksempler på magisk realisme og vurder hvilken betydning, magisk realisme har 
for novellerne som helhed. 
 
Udmærket opgaveformulering. Overflødigt at bede om en redegørelse for magisk realisme. 

 
 

• Der ønskes en redegørelse for de to fortællestile fantastik og magisk realisme med særligt 
henblik på forskelle og ligheder. 



Endvidere ønskes der en sammenlignende analyse af Isabel Allendes noveller ”María la bo-
ba” og ”Una venganza” (Cuentos de Eva Luna) og Karen Blixens ”Skibsdrengens fortæl-
ling” (Vintereventyr) og Aben (Syv fantastiske fortællinger) bl.a. med henblik på skæbnebe-
grebet. 
Diskuter hvorvidt der reelt er forskel på den måde, det overnaturlige optræder hos hhv. Isa-
bel Allende og Karen Blixen. 
 
Udmærket opgaveformulering. 

 
 

• Der ønskes en kort præsentation af forfatteren Isabel Allende samt en redegørelse for hen-
des særlige fortællestil, magisk realisme. 
Endvidere ønskes en analyse af novellerne ”Walimai”, ”Si me tocaras el corazón” og 
”Ester Lucero”, herunder en personkarakteristik af centrale personer fra hver novelle, bl.a. 
med henblik på kønsroller og skæbnens betydning. 
Identificer eksempler på magisk realisme og vurder hvilken betydning, magisk realisme har 
for novellerne som helhed. 
 
Udmærket opgaveformulering. Overflødigt at bede om en redegørelse for magisk realisme. 

 
 

• Definér termerne ”publicidad online” og ”página web”. 
Foretag en analyse af de spanske hjemmesider for Zara, Mango, Camper og Desigual og 
evt. andre efter eget valg. Læg især vægt på layout, opsætning, funktioner, tekst, sprog og 
målgruppe. Sammenlign med danske hjemmesider for Rützou, Munthe plus simonsen og Ec-
co. 
http://www.rutzou.com/project/index2.html 
http://www.muntheplussimonsen.dk/07aw/#/da/lookbook/ 
http://www.ecco.com/dk/da/ 
Perspektivér analyserne til Edward Halls kulturteori med henblik på at vurdere, hvorvidt de 
spanske hjemmesider har et særligt spansk islæt og kan ses som et udtryk for spansk kultur 
og livsstil. Inddrag de vedlagte artikler. 

 
Ikke nødvendigt at nævne de danske web-adresser i opgavetitlen, de spanske bliver jo ikke 
angivet. En dejligt anderledes opgave.  

 
 
Spansk – engelsk 
 

• Redegør kort for den illegale indvandring fra Mexico til USA og analyser derefter udvalgte 
tekster på både spansk og engelsk med henblik på at afdække de problemer, som denne 
gruppe af indvandrere skaber – både for USA og Mexico. 
Endelig bedes du diskutere fremtidsudsigterne for disse illegale ”Hispanics” og vurdere i 
hvor høj grad, de kan integreres i det amerikanske samfund. 
 

http://www.rutzou.com/project/index2.html
http://www.muntheplussimonsen.dk/07aw/#/da/lookbook/
http://www.ecco.com/dk/da/


Udmærket opgaveformulering, oplagt og aktuelt emne for samarbejde mellem de to fag.  
 

• Er den latinamerikanske befolkningsgruppe i USA på vej mod integration eller segregation? 
Der ønskes en generel beskrivelse af den latinamerikanske befolkningsgruppes forhold og 
vilkår i det moderne USA. 
Med udgangspunkt i udvalgte tekster på både spansk og engelsk ønskes en analyse af de kul-
turelle, sproglige, uddannelsesmæssige og livsstilsmæssige karakteristika. 
Endelig ønskes en vurdering af befolkningsgruppens betydning og status i USA i dag. 
 
Udmærket opgaveformulering. Det ville være en god idé at præcisere teksterne i opgave-
formuleringen. 

 
 
Spansk – afsætning 
 

• Beskriv Ilse Jacobsens markedsføringsstrategi og marketingmix på det skandinaviske mar-
ked. 
Analyser det spanske marked for sko og tøj, med henblik på eksport eller åbning af egne bu-
tikker. 
Vurder hvorledes IJ skal tilrettelægge en markedsføringsstrategi for indgang på det spanske 
marked. 
Vurder IJ’s forventede markedsposition på det spanske marked om 5 år. 
 
Denne opgaveformulering lægger op til en ren afsætningsopgave. Der er ikke spansk tekst-
materiale med – og det er ikke muligt at evaluere de faglige mål i spansk. 

 
 

• Beskriv Mangos vækststrategi på det danske marked. 
Analyser Mangos placering, markedsføringsstrategi og konkurrenceforhold på det danske 
marked.  
Analyser det spanske marked for modetøj til unge, specifikt i relation til særlige lokale kul-
turtræk samt redegør for Mangos markedsføringsstrategi og markedsmæssige position på 
hjemmemarkedet (Spanien). 
Vurder i hvilken udstrækning Mango bør differentiere sin markedsføring i henholdsvis Spa-
nien og Danmark. 
 
Denne opgaveformulering lægger op til en ren afsætningsopgave. Der er ikke spansk tekst-
materiale med – og det er ikke muligt at evaluere de faglige mål i spansk. 
 

 
• Gør kort rede for Bestsellers internationalisering samt strategiske planlægning og position 

på det spanske marked. 



Analyser relevante mikro- og makroforhold i relation til relevante målgrupper for Bestseller 
på det spanske marked – og vurder hvilke muligheder og trusler Bestseller står overfor i 
Spanien. 
Diskuter og vurder Bestsellers indtrængningsstrategi og parametermiks på det spanske 
marked i relation til virksomhedens fremtidige position i Spanien. 
 
Denne opgaveformulering lægger op til en ren afsætningsopgave. Der er ikke spansk tekst-
materiale med – og det er ikke muligt at evaluere de faglige mål i spansk. 

 
 

• Med udgangspunkt i virksomheden Randers Tegl ønskes en kort markedsanalyse af det 
spanske marked. Beskriv, analyser og vurder herefter hvordan virksomheden bør vælge 
målgruppe på det spanske marked. Afslutningsvis ønskes en vurdering af hvordan marke-
tingmix’et bør anvendes. 
 
Denne opgaveformulering lægger op til en ren afsætningsopgave. Der er ikke spansk tekst-
materiale med – og det er ikke muligt at evaluere de faglige mål i spansk. 
 

 
Spansk – international økonomi 
 

• Redegør kort for de økonomiske fordele i forbindelse med deltagelse i et frihandelsområde 
som Mercosur. Analyser dernæst udviklingen i den chilenske økonomi efter indgåelse af as-
socieringsaftalen med Mercosur med udgangspunkt i ”Las potencias emergentes de Améri-
ca Latina” og ”Integración económica y medio ambiente en América Latina”. Inddrag so-
ciale og kulturelle aspekter. Sammenlign til sidst med Mexicos situation i NAFTA. 

 
Udmærket og meget spanskfaglig. Kræver en dygtig elev. 

 
 

• Redegør generelt for Cubas økonomi siden 1990. Redegør kort for forskellene på markeds- 
og planøkonomi. Analyser hvordan planøkonomi under Castro har påvirket cubanernes le-
vevilkår. Diskuter hvorfor nogle mennesker vælger at udvandre med udgangspunkt i teksten 
”Una aventura loca”. Vurder til sidst fremtidsperspektiverne for Cubas økonomi hvis der 
indføres markedsøkonomi. 

 
Udmærket opgaveformulering. 
 
 

Spansk – fransk  
 

• Der ønskes en redegørelse for terrororganisationen ETA. 
Der ønskes endvidere en analyse af årsager til organisationens dannelse og dens ideologi 
og handlinger. 



Med udgangspunkt i den franske tekst ”Comuniqué de l’ETA à l’opion publique de France” 
ønskes en vurdering af ETAs forhold til Frankrig. 
 
Den spanske del er utilstrækkelig, tekstmateriale præciseres. 

 
 

• Giv en kort beskrivelse af henholdsvis Haiti og Mexico. 
Foretag en analyse af ”Haïti chérie” med vægt på en beskrivelse af hovedpersonens levevil-
kår og livsbetingelser. 
Foretag desuden en analyse af teksterne ”Al otro lado” og ”Somos latinos en the US” med 
fokus på de menneskelige, sociale og politiske forhold. 
Foretag en sammenligning mellem den franske tekst og de to spanske tekster med hensyn til 
livsbetingelser. 
 
De to spanske titler er lærebøger, begge med spansk og dansk tekst og den ene også med en-
gelsk. De spanske tekster burde udvælges på forhånd. 

 
 
Spansk – kulturforståelse 
 

• Den latinamerikanske befolkning i USA i dag. 
Der ønskes en redegørelse for immigrationsmønstret i immigrationen fra Latinamerika til 
USA i nyere tid. 
Foretag en analyse af i hvor høj grad den latinamerikanske befolkning er integreret i USA. 
Du kan blandt andet komme ind på kulturelle, sproglige, uddannelsesmæssige og livsstils-
mæssige karakteristika. 
Diskuter, men udgangspunkt i vedlagte artikel: ”México y EEUU: la identidad transnacio-
nal”, fordele og ulemper ved immigrationen set fra både USA’s og Mexicos side. 
Vurder endelig den latinamerikanske befolkningsgruppes betydning i USA i dag. 

 
God opgaveformulering. Det er ikke hensigtsmæssigt at skrive kan, der kunne have stået 
’du skal blandt andet komme ind på’, og så kunne det have været nævnt 2-3 af de nævnte 
karakteristika 

 
 

• Analyser katolicismens rolle for de unge i dagens Spanien set i lyset af demokratiserings-
processen efter Francos fald i 1975. 
Hvorvidt kan man tale om at de unge holder fast i de traditionelle katolske værdier eller er 
blevet påvirket af de nye vestlige strømninger. 
Herefter ønskes en vurdering af katolicismens betydning i Spanien i dag. 
 
Der skal indgå tekstmateriale på spansk. 

 
 

• Giv en beskrivelse af katolicismens udvikling, særlig de forhold der har haft indflydelse på 
den spanske kultur. 



Analyser betydningen af at være katolik i den spanske kultur. Her ønskes der fokus på de 
forhold der har indflydelse på dagligdagen. Hvordan det har indflydelse på forskellige lag i 
kulturen. 
Endelig ønskes der en vurdering af katolicismens indflydelse i Spanien i dag, set i forhold til 
den kulturpåvirkning vi udsættes for. 
 
Der skal indgå tekstmateriale på spansk. 

 
 
4. Bedømmelse 
Der var stort set enighed mellem censorerne til trods for de forskellige faglige briller, og censuren 
gav ikke anledning til de store problemer. Det er vigtigt at de to censorer kunne se deres fag og fa-
gets faglige mål i opgaven, som nogle gange faldt i to afdelinger, en for hvert fag, men heldigvis 
også i mange tilfælde blev til enhed, hvor fagene smeltede sammen. 
 
Generelt havde alt for mange skoler ikke præciseret hvilke(t) fag der var hovedfag. Det bør fremgå 
klart af titelbladet, da det jo i et fag som spansk har betydning for mængden af de spansksprogede 
tekstmateriale og den måde det bearbejdes på. Endvidere er det vigtigt at det defineres forud for 
udarbejdelsen af opgaveformuleringen og ikke mindst er det væsentligt af hensyn til censor. 
 
Det største problem i spansk – særlig i opgaver med afsætning og international økonomi – er at de 
spanskfaglige mål ikke kommer i spil. I mange af opgaverne var der intet spansksproget tekstmate-
riale og dermed ingen citater, der kunne dokumentere læsningen af spanske tekster. Et SRP hvor 
tanken er at undersøge mulighederne for at afsætte et produkt på det spanske marked er ikke en op-
gave hvor spansk indgår! Det er heller ikke tilstrækkeligt at basere opgaven på billeder eller film, 
drejebogen skal være med og et billede ledsages af en tekst på spansk. 
 
Ved bedømmelse af besvarelser, hvori spansk indgår, bedømmes det, om eleven formår at tildele 
det fremmedsprogede kildemateriale en fyldestgørende rolle i besvarelsen i relation til de faglige 
mål i spansk. Der skal citeres relevant fra det fremmedsprogede kildemateriale, og citaterne skal 
kommenteres og anvendes hensigtsmæssigt i besvarelsen. Hvis fremmedsprog indgår i et studieret-
ningsprojekt, og der ikke benyttes primært kildemateriale på de(t) pågældende fremmedsprog, er 
der tale om en utilfredsstillende besvarelse. 
 
 
5. Konklusion 
Det anbefales at skrive det spanske tekstmateriale ind i opgaveformuleringen for på den måde at 
sikre, at eleven bruger det spanske tekstmateriale. ’Selvvalgt materiale’ er ikke en god idé, og det 
kan i værste fald føre til at eleven ikke inddrager tekstmateriale. 
 
Det har været diskuteret i hvilket omfang eleven skal citere på spansk. Der bør citeres, da det er den 
mest oplagte måde at dokumentere læsning af spansksprogede tekster på, og det skal gøres i et om-
fang, så eleven dokumenterer at have læst og forholdt sig til det spanske tekstmateriale. En opgave 
med spansk som hovedfag er baseret på et større tekstmateriale end når faget ikke er hovedfag. Det 
betyder naturligvis også at omfanget af citater er større når spansk er hovedfag. 
 
Det altoverskyggende problem er altså, at der i mange opgaver mangler spansksproget tekstmateria-
le. 
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