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1. Årets eksamensresultat 
 
Evalueringen af eksamen i spansk på hhx i maj 2007 er udarbejdet på grundlag af indberetninger fra 
de særlige censorer, som er indhentet via forcensur. Der har desuden været kommentarer på selve 
censormødet i juni forud for den egentlige censurering. 
 
I år var 559 elever til skriftlig eksamen i spansk B på hhx. Eksamensopgaven Tres millones de 
niños trabajan en condiciones de explotación en Latinoamérica blev godt modtaget på 
censormødet. Landsgennemsnittet blev 7,1 – det samme som sidste år – og 20,0% af 
eksaminanderne opnåede en karakter under 6, hvilket er flere end de foregående år. 
 
 
2. Niveau B opgaven 
 
Delopgave 1: 
Eleverne skal vælge en af to opgaver. Besvarelsen af spørgsmålet bør bygges op i de tre 
taksonomiske niveauer. Det vil sige, at eleverne skal kunne beskrive emnet/problematikken med 
udgangspunkt i tekstmaterialet og vise, at han/hun har forstået det. Desuden bør eleven kunne 
analysere/forklare problemstillingen, og endelig bør besvarelsen sluttes af med en vurdering, hvor 
eleven giver udtryk for hans/hendes holdning til emnet/problemstillingen. 
 
Eleverne bliver bedt om at skrive ca. 200 ord. Det betyder, at der ikke er plads til en indledning og 
en konklusion. Cirka 200 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 bedømmelsen. 
 
Det skal pointeres over for eleverne, at de ikke skal bruge den samme ordlyd, som findes i 
tekstoplægget. Afskrift og formuleringer fra teksten tæller ikke med blandt det krævede antal ord. 
 
Delopgave 2: 
Oversættelse fra dansk til spansk. Oversættelsen skal vise, at eleven kan anvende grammatiske 
emner som fx: 

• aspekt 
• perfektum 
• evt. futurum og gerundium 
• personlige pronominer 
• adjektiver 
• adverbier 
• refleksive og possessive pronominer: 
• uregelmæssige verber 
• evt. konjunktiv (kun de hyppigst forekomne). 

 



Delopgave 3: 
Brev som skrives og disponeres på baggrund af oplæg. Der lægges vægt på en selvstændig 
besvarelse og budskabet i brevet skal nå frem til modtageren. 
 
Hos mange elever bliver brevet en oversættelse af oplægget med mange direkte spørgsmål, hvilket 
bør undgås. Der er en del problemer med formalia, mange skriver i 2. person, her er konsekvens 
væsentligt. 
 
3. Konklusion 
 
Censorerne mente, at emnet er særdeles relevant og interessant, og at opgaven har en passende 
sværhedsgrad. Alle tre delopgaver hænger sammen, så eleverne kan ’låne’ gloser, udtryk og 
informationer. De kender Coca Cola og Zara, det giver appetit på opgaven 
 
De grammatiske fejl falder inden for verber, kongruens, pronominer og hay/ser/estar. 
 
Dumpeprocenten er højere end tidligere, hvilket giver anledning til bekymring. Det betyder, at der 
skal gøres en indsats, så eleverne ved præcist, hvad der kræves og lægges vægt på i de enkelte 
delopgaver. 
 
Dette var sidste gang, at eleverne skulle til eksamen efter gammel ordning. Fra sommeren 2008 går 
eleverne til eksamen efter den ny ordning. Den ny A-opgave minder meget om den gamle B-
opgave. Tekstmaterialet er lidt mindre, nemlig 1 ns. Og oversættelsen forkortes fra 100 til ca. 85 
ord. Delopgave 3 er uændret. Der blev i foråret 2006 udsendt to typeopgaver til det nye niveau A. 
Det er eksempler på, hvordan eksamensopgaverne vil se ud, når de første elever skal til eksamen 
efter den nye læreplan. 
 
 


