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1. Årets opgavesæt og resultat 
Igen i år var der to mulige prøvedage i spansk A, stx med to opgavesæt: Cambiar el mundo a 
través de la comida og Ver el mundo. Forud for censormødet i juni i Odense havde censorerne 
kommenteret opgavesættene i en forcensur. Censorerne gav udtryk for, at det var gode 
opgavesæt med en spændende vinkel på de to emner, der fangede eksaminandernes 
interesse. 
 
I alt var 7.649 eksaminander til skriftlig prøve. På censormødet indtastede censorerne deres 
afgivne karakterer, og statistikken herfra viser, at eksaminanderne opnåede et 
landsgennemsnit på 5,73. Karaktererne var fordelt således (frekvenser i % for beståede 
eksaminander): 
 
02 4 7 10 12 
18,9 23,1 23,9 19,8 14,3 
 
13,4 % af eksaminanderne bestod ikke prøven. Der var ca. 350 færre eksaminander end sidste 
år. Gennemsnittet er lidt højere end sidste år, 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 til 
besvarelserne inden censormødet. 
 
Generelle kommentarer til opgavesættene: 
Opgavesættene havde en passende sværhedsgrad og et tema, alle kunne forholde sig til. 
Emnerne var relevante for faget og eleverne, og det var muligt  at inddrage forskellige 
aspekter om Latinamerika. I begge opgaver var der fokus på kulturmøde og –forståelse samt 
sproglig viden og relevans. 
 
Kommentarer til oversættelserne: 
Censorerne gav udtryk for, at det var fine oversættelser, der dækkede de væsentlige 
grammatiske områder. På første prøvedag drillede udtryk som ’vil hun tage med dem til…’, 
’ved I’ og ’kan I’. På anden prøvedag var det især ’hvordan har Amanda det så nu?’ og ’fattige 
unge bolivianere’, der voldte problemer. 
 
Opgavekommissionen tilstræber 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 var gode, nogle var lige til at gå til, andre krævede mere selvstændighed. Det 
var både muligt at inddrage teksterne og udtrykke egen holdning, og samtidig var det muligt 
at inddrage viden om Latinamerika. 



 
Særlige krav til besvarelserne: 
Besvarelsen skal fylde ca. 250 ord, hvilket betyder, at der ofte ikke er plads til en indledning 
og en konklusion. 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 
tekstoplægget. Formuleringer fra teksten tæller ikke med blandt det krævede antal ord. 
 
Typiske fejl var: personlige og possessive pronominer, verbernes bøjning, perifraser, 
finitte/infinitte verber, que foran infinitiv, aspekt og perfektum, ordbogsopslag, ordklasser og 
ordstilling, kongruens, adjektiver/adverbier (fx bueno/bien) samt danismer. 
 
 
3. Konklusion 
Årets eksamensresultat er en smule højere end sidste år. Dog fremgår det også af 
karakterstatistikken, at det nogle steder går mindre godt med hele hold, der kommer ud med 
et meget lavt karaktergennemsnit og en høj dumpeprocent. Studieretningsholdene klarer sig 
lidt bedre end valgholdene, idet de opnåede et gennemsnit på 6,24 mod valgholdenes 5,57. 
Tallene i evalueringen indeholder alle hold, der har været til prøve i spansk A, også VUC hold, 
der typisk får høje karakterer. Det er værd at bemærke, at der igen i år var færre VUC hold 
med i statistikken, men det gav ikke anledning til lavere samlet karaktergennemsnit. 
 
Det fremgår af læreplanen, at brug af oversættelsesprogrammer ikke er tilladt. Men brug af 
oversættelsesprogrammer – 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 formodning om snyd efterfølgende bekræftes af eksaminandens skole, 
bortvises den pågældende elev fra prøven og kan først aflægge prøve igen ved den næste 
ordinære prøvetermin. 
 
Det skal ligeledes understreges over for eleverne, at de ikke må genbruge tidligere bedømt 
arbejde uden henvisning hertil. 
 
Vær opmærksom på, at alle nuværende 2. og 3.g’ere kan benytte den nye opgavetype i maj 
2016 og 2017, hvor de nye opgavetyper kører som forsøgsprøve parallelt med den 
nuværende opgavetype. Det er den enkelte skole, der beslutter, hvilke hold der skal deltage i 
forsøget. Tilmelding og opgavebestilling sker ved den ordinære XPRS-indberetning i januar 
2016 og 2017.  
 
Der er pt. udsendt to typeopgaver og en vejledende opgave til de nye opgavetyper. Der er en 
vejledning , ’Lærerens hæfte’, som er sendt ud til alle skoler og desuden ligger på fagets side 
på www.emu.dk.  
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