
 
 
Evaluering af mundtlig eksamen stx, hf og hhx 2008 
 
 
De mundtlige eksamener blev evalueret af censorerne i forbindelse med sommereksamen. Alle 
mundtlige censorer blev bedt om at besvare et elektronisk spørgeskema i forbindelse med deres 
første censur. Det resulterede i i alt 87 besvarelser, 61 i forbindelse med spansk A på stx, 9 
besvarelser i forbindelse med spansk A på hhx og 17 i forbindelse med spansk B på hf/hf-e, Der er i 
alt indtastet 751 karakterer, og gennemsnittet for alle besvarelser i alle uddannelser er 5,79. 
 
Generelt mente censorerne at den gennemførte mundtlige prøve gav gode muligheder for at 
evaluere eksaminandernes færdigheder i på spansk at redegøre for og samtale om det ukendte 
tekstmateriale. Ligeledes gav prøven gode muligheder for at evaluere eksaminandernes færdigheder 
i at indgå i en samtale på spansk om almene emner med udgangspunkt i et billede. Og endelig var 
der også enighed om at prøven gav gode muligheder for at evaluere eksaminandernes færdigheder i 
at læse og forstå en spansksproget tekst og inddrage det studerede emne. 
 
Der var uenighed blandt censorerne om, hvorvidt eksaminationstiden på 30 minutter udnyttes godt. 
 
 
Stx (spansk A) 
 
Den mundtlige eksamen består af følgende dele:  
1. Præsentation på spansk af ukendt, ubearbejdet tekstmateriale af et omfang på ca. 4 normalsider. 

Tekstmaterialet skal have tilknytning til et af de studerede emner. De emner, der indgår som 
grundlag for prøven, skal tilsammen dække de faglige mål og kernestoffet. Tekstmaterialet 
inddrages i præsentationen, som efterfølges af en uddybende samtale. Der gives en forberedelse 
til denne del af prøven på mindst 24 timer.   

2. Samtale på spansk med udgangspunkt i et ukendt billedmateriale om almene emner.  
3. Tekstforståelse med udgangspunkt i en ukendt, ubearbejdet prosatekst af et omfang på 1 nor-

malside. Teksten refereres i hovedtræk på dansk.  
 
 
Positive virkninger af reformen (kommentarer fra censorerne): 
 
Der er større fokus på (aktuel) viden om kultur og samfundsforhold og større vægt på 
kommunikation på spansk.   
 
24-timers forberedelsen giver tydeligvis eleverne mere ro under eksaminationen. Samtalen om 
billedmaterialet er en god nyskabelse, her kan også svage elever vise sproglig kunnen, fantasi og 
kommunikationsevner. Ekstemporalteksten afslører det den gjorde 'i gamle dage', dvs. den svage og 
dovne elev klarer den ikke, og de dygtige og/eller flittige får points her. Eleverne får bedre 
kommunikative strategier og bliver bedre til at tale spansk/mundtlig formidling. 
 
24 timers forberedelsen virker som en ’human’ prøveform, der giver eleverne mulighed for 
selvstændige valg i præsentationen af materialet.  



 
Den nye mundtlige eksamensform er meget positiv, da den giver mulighed for i højere grad at træne 
sprogfærdighed generelt i stedet for at træne eleven i at tale om udvalgte emner. Fokus på 
kompetencer giver mening!   
 
Emnelæsning er mere motiverende for eleverne. Samtale om et billede er en gevinst såvel til 
eksamen som i den daglige undervisning, idet det kræver fokus på almindelig dagligdags sprogbrug.   
    
Det er meget positivt at en større del af eksamen foregår på spansk, idet den korte ekstemporaltekst 
behandles meget hurtigt. Reformens opprioritering af det kommunikative aspekt afspejles derved 
udmærket i eksamensformen.  
 
Der er positive muligheder i det tværfaglige samarbejde.  
 
 
Negative virkninger af reformen (censorernes kommentarer): 
 
Den 24 timers forberedelse af ukendt tekstmateriale giver eleverne mulighed for at lade andre, 
delvist eller helt, lave deres præsentationsgrundlag, således at oplæsning frister og samtalen derefter 
bliver mindre god og mindre selvstændig. Nogle elever regnede med at de til dels kunne nøjes med 
at studere den ukendte tekst og ikke repetere de emner teksten havde relation til. 
 
Der er tendens til stor vægt på sagprosatekster, så gode elever ikke har mulighed for fortolkning. 
Litteratur skæres til for at kunne passe til emnet til skade for kunstoplevelsen og nuancerne i 
teksten. Svage elever magter ikke at perspektivere og nå frem til analyse og fortolkning og til at 
sammenholde ukendt og kendt tekst. De refererer først parallelteksten, dernæst de tekster der er 
studeret i undervisningen.  
 
Nogle elever har vanskeligt ved at frigøre sig fra det papir, de har forberedt hjemmefra, det gør, at 
præstationen undertiden kan virke som at lire ufordøjet stof af, og nogle elever (selv de forholdsvis 
dygtige) har meget vanskeligt ved at finde ord og forståelige vendinger i den efterfølgende samtale. 
 
Mange afbrydelser (AT, SRO, SRP, vintereksamen etc.) hæmmer udviklingen af den mundtlige 
sprogfærdighed. Starten er svær pga. få lektioner i grundforløbet. 
 
Det er som eksaminator er meget vanskeligt og voldsomt tidskrævende at finde paralleltekster. 
Dette aspekt bliver styrende for valget af emner, så man bliver fristet til at vælge på basis af gode 
paralleltekster i stedet for andre og mere relevante kriterier. Der er stor niveauforskel i 
parallelteksterne.  
 
 
Hhx (spansk A) 
 
Prøven består af to dele: 
1. Præsentation på spansk af det ukendte, ubearbejdede tekst-materiale. Det studerede emne 

inddrages i præsentationen og i den uddybende samtale mellem eksaminand og eksaminator.  
2. Samtale på spansk med udgangspunkt i et ukendt, ubearbejdet tekst- og billedmateriale. Teksten 

refereres i hovedtræk på spansk. 



 
Positive virkninger af reformen (censorernes kommentarer): 
 
Det er en god idé med de 24 timers forberedelse til de elever, der formår at udnytte tiden og lave 
noget fornuftigt. Den flittige elev har mulighed for at formulere sig på et højere niveau og at 
perspektivere til de læste emner. 
 
Det virker godt at samtale om almene emner med udgangspunkt i et billede. 
 
Der bliver talt mere spansk end tidligere, fordi der er større fokus på det kommunikative både i 
undervisningen og til eksamen. 
 
Elevernes almene viden om land, kultur, samfund osv. bliver bredere.     
 
 
Negative virkninger af reformen (censorernes kommentarer): 
 
De 24 timers forberedelse er som udgangspunkt en god idé, men det er så ærgerligt med alle dem, 
der får hjælp fra andre og derfor er nødt til at stå og stave og hakke sig igennem en præsentation af 
teksten, som de ikke selv har lavet eller selv aner hvad betyder. De skal vænnes meget mere til at 
præsentere et stof og gøre det i deres eget sprog.  Faren er også, at man bruger for lang tid på at 
snakke om det ukendte stof i stedet for at komme over i at snakke om noget kendt, som eleverne 
forventes at have et ordforråd i.  
 
Det er stort arbejde både for lærer og censor med så mange tekster. Man skal som censor både sætte 
sig ind i paralleltekster og ekstemporaltekster plus emnets tekster.    
 
Nogle elever bruger oversættelsesmaskine til at forstå teksten og efterfølgende ikke kan indgå i 
samtale om den. Det samme gælder den korte ekstemporaltekst hvor mange bliver fristet til at læste 
et antal sætninger op fra teksten. 
 
 
Hf/hf-e (spansk B) 
 
Prøven består af to dele:  
1. Redegørelse og uddybende samtale på spansk samt tekstforståelse med udgangspunkt i en 

ukendt, ubearbejdet spansksproget prosatekst af et omfang på ca. 1 normalside. Teksten har 
tilknytning til et af de studerede emner. De emner, der indgår som grundlag for prøven, skal 
tilsammen dække de faglige mål og kernestoffet. Det studerede emne inddrages i samtalen på 
spansk.  

2. Samtale på spansk med udgangspunkt i et ukendt materiale om almene emner. 
 
 
Positive virkninger af reformen (censorernes kommentarer): 
 
Med reformen hører man eksaminandens færdigheder i en naturlig samtale (om et billede) på 
spansk. Eksaminanden gengiver ikke som tidligere skriftsprog ved den mundtlig eksamen. 
 



Det er godt at der er fokus på det talte spansk i eksamenssituationen. Billede/tegning meget positiv - 
meget positivt at der ikke skal oversættes. Temalæsningen fungerer fint. 
 
Det kommunikative er i fokus – også i vurderingen. Der er kommet mere fokus på hverdagsliv og 
alment sprog frem for litteratur og tekstspecifikke gloser. 
 
 
Negative virkninger af reformen (censorernes kommentarer): 
 
Det er vanskeligt for den svage/middelmådige elev at nå at forstå den ukendte tekst og skulle kunne 
tale om den. Hvis man hurtigt går over til det kendte materiale, er det ok, hvis man 'hænger' sig 
meget i forståelsen af det ukendte, er det for svært.   
 
Prøven er krævende og hård for de svage, men giver de dygtige mange muligheder for at udfolde 
sig selvstændigt. Et punkt med oplæsning ville være en god idé - for de svages skyld. 
 
30 minutters eksamination på spansk B-niveau er for lang tid.  
 
 
Konklusion 
 
Meget tyder på at eleverne taler mere spansk end tidligere. 
 
Mange påpeger muligheden for at får hjælp under 24-timers forberedelsen. Mange prøver viste at 
det ikke gav de store udslag i karaktererne, da eksaminanderne i den efterfølgende samtale på 
spansk faldt igennem hvis det viste sig at de ikke selv havde lavet præsentationen. De meget svage 
var slet ikke i stand til at fremføre den ’fremmede’ præsentation. 
 
Der skal gøres en indsats for at undgå at eksaminanderne læser op. De kan bruge stikord, en pp med 
få udtryk, mindmap eller lignende, men man må fraråde at de står med et helt tekststykke og 
orientere om at det vil tælle negativt til eksamen.  
 
Enkelte elever har brugt oversættelsesprogram til ekstemporalteksten. Det er ikke ’forbudt’ ifølge 
læreplanen (medmindre eksaminanden går på nettet!), men umiddelbart er det ikke en 
hensigtsmæssig måde at bruge forberedelsestiden på for eleven, og derfor må det frarådes. 
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