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1. Årets opgavesæt og resultat 

 

Igen i år var der to mulige prøvedage i spansk A, stx. Årets to opgavesæt Inocente – la historia de 

una artista  og Álvaro Neil – el biciclown blev godt modtaget på censormødet juni 2014 i Odense. 

Forud for censormødet havde censorerne kommenteret opgavesættene i en forcensur. Censorerne 

gav udtryk for, at det var gode opgavesæt med en anden vinkel på kendte og almene emner, der 

fangede eksaminandernes interesse.  

 

I alt var 8.340 eksaminander til skriftlig prøve. På censormødet indtastede censorerne deres afgivne 

karakterer, og statistikken herfra viser, at eksaminanderne opnåede et landsgennemsnit på 5,5. Ka-

raktererne var fordelt således:  

 

02 4 7 10 12 

18 % 19,9 % 21 % 16,8% 10,4 % 

 

13,9% af eksaminanderne bestod ikke eksamen i spansk. Der var godt 1.000 flere eksaminander end 

sidste år, og gennemsnittet var lidt højere og der var lidt flere beståede. 

 

 

2. Censorernes kommentarer til opgavesættene og besvarelserne 

 

Som nævnt havde censorerne mulighed for at indsende kommentarer til opgavesættene og iagttagel-

ser i forhold til besvarelserne inden censormødet.  

 

Kommentarer til oversættelserne: 

Begge oversættelser er gode og kommer rundt om mange grammatiske emner. Oversættelsen skal 

vise, at eksaminanden kan anvende grammatiske emner som fx aspekt, perfektum, gerundium, per-

sonlige pronominer, adjektiver, adverbier, refleksive og possessive pronominer, uregelmæssige ver-

ber og evt. konjunktiv (kun de hyppigst forekomne).  

 

Opgavekommissionen prøver at indarbejde relevante grammatiske emner i oversættelsen, samtidig 

med at teksten skal tage forbehold over for oversættelsesmaskiner – og i øvrigt give god mening.  

 

Kommentarer til B-spørgsmålene: 

Spørgsmålene er gode, er klart formuleret og hænger sammen indbyrdes. Stadig flere besvarelser er 

for korte, tæt på teksterne, og mange eksaminander besvarer ikke hele spørgsmålet. Eksaminander-

ne bliver bedt om at besvare maksimalt tre ud af ca. fem spørgsmål. Eksaminanderne kan altså godt 



 

 
 

  

   
 

nøjes med at besvare et eller to spørgsmål. Besvarelserne er generelt bedre, hvis de kun besvarer et 

(eller to) spørgsmål. Det er en god idé at pointere dette over for eleverne i undervisningen.  

 

Særlige krav i forhold til besvarelserne 

Bevarelsen skal fylde ca. 250 ord, hvilket betyder, at der ofte ikke er plads til en indledning og en 

konklusion. Ca. 250 ord betyder at der kan være en afvigelse på 10 %. En overskridelse af de 250 

ord vil ikke i sig selv tælle positivt. 

 

Det bør pointeres over for eleverne, at de ikke skal bruge samme ordlyd, som findes i tekstoplæg-

get. Formuleringer fra teksten tæller ikke med blandt det krævede antal ord.  

 

Typiske fejltyper er kongruens, personlige og possessive pronominer, aspekt og verbalbøjninger 

generelt, ser/estar/hay, ordbogsopslag (forkert ordklasse), que/como, adjektiv/adverbium, que foran 

infinitiv, adjektivernes bøjning og konjunktiv. 

 

 

3. Konklusion 

 

Årets eksamensresultat er en smule højere end sidste år. Dog fremgår det også af karakterstatistik-

ken, at det nogle steder går mindre godt med hele hold, der kommer ud med et meget lavt karakter-

gennemsnit og en høj dumpeprocent. Tallene i evalueringen indeholder alle hold, der har været til 

prøve i spansk A, også VUC hold, der typisk får højere karakterer end øvrige hold. Det er værd at 

bemærke, at der igen i år var færre VUC hold med i statistikken, men det gav ikke anledning til et 

lavere samlet eksamensgennemsnit. 

 

Det fremgår af læreplanen, at brug af oversættelsesprogrammer ikke er tilladt. Men brug af oversæt-

telsesprogrammer – og dermed snyd – er stadig et problem. I de tilfælde, hvor censorerne havde 

mistanke om snyd, blev de pågældende skoler gjort opmærksomme på problemet. Hvis en formod-

ning om snyd efterfølgende bekræftes af eksaminandens skole, bortvises den pågældende elev fra 

prøven og kan først aflægge prøven igen ved den næste ordinære prøvetermin. 

 

Det skal ligeledes understreges over for eleverne, at de ikke må genbruge en tidligere rettet opgave 

eller dele af en sådan. 

 

Det er vigtigt, at man som lærer ikke opfordrer eller råder eleven til at klage. Karakteren er givet af 

to beskikkede censorer, og det ligger i sagens natur, at bedømmelsen er et mellemværende mellem 

eksaminand og censorer, og ikke mellem eksaminand og lærer. 

 

Vær opmærksom på at alle nuværende 3.g’ere skal til prøve i den nuværende opgavetype i maj 

2015, mens vi kan begynde at træne 1. og 2. g’erne i den nye opgavetype, som bliver forsøgseksa-

men i 2016 og 2017.  
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