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1. Årets eksamensresultat 

Evalueringen af eksamen i spansk på hhx maj 2010 er udarbejdet på grundlag af forcensur fra de 
skriftlige censorer. Desuden indgår kommentarer fra selve censormødet i juni forud for den 
egentlige censurering. 

Sommereksamen 2010 var jo første eksamenstermin hvor skriftlig eksamen i spansk var til udtræk. 
Tidligere har alle eksaminander – undtagen dem med et ekstra A-fag – skullet til obligatorisk prøve 
i skriftlig spansk. Med de nye regler skulle eksaminanderne med sikkerhed op i enten skriftlig eller 
mundtlig spansk, eller begge dele. 1500 af de i alt ca. 2.300 elever med spansk på hhx blev trukket 
ud til skriftlig prøve. Eksamensopgaven La crisis esonómica y sus consecuencias blev godt 
modtaget på censormødet. På censormødet blev der indtastet karakterer, og af den efterfølgende 
statistik fremgår det at eksaminanderne opnåede et gennemsnit på 3,92, 24,5% fik en karakter under 
02. Det er svært at sammenligne med resultatet fra 2009, da der dér var tekniske problemer med 
registreringen af de afgivne karakterer, men noget tyder på ar færre dumper til eksamen end 
tidligere. Når man kigger på de beståede karakterer er gennemsnittet pænt, nemlig 5,3. 

Få eksaminander – herunder nogle GSK-hold – var til sygeeksamen i august. Opgaven Los 

encierros (Las entrañas de los encierros og Entrevista con Sergio Colás Larumbe, 27 años, 

Pamplona, corredor de encierros) fungerede fint. 

 

2. Årets eksamensopgave 

Censorerne var enige om at opgavesættet havde en passende sværhedsgrad. Emnet er relevant for 
eleverne og inddrager fagets samfundsmæssige og kulturelle aspekter. Enkelte elever trak på viden 
fra andre fag. 

Delopgave 1: 

Censorkommentarer:  

• Alle spørgsmål er i spil, der er tendens til at de fleste har besvaret spørgsmål 1, 2 og 5. 

• Spørgsmålene udfordrer elevernes tekstforståelse. 

• Nogle besvarelser bliver for tekstnære, spørgsmål 1 volder mange problemer.   

• Spørgsmål 2 og 3 kan besvares uden at læse teksten. 

Eksaminanderne bliver bedt om at besvare maksimalt tre ud af syv spørgsmål. De kan altså godt 
nøjes med at besvare et eller to spørgsmål. Bevarelsen skal fylde ca. 200 ord, hvilket betyder at der 
ikke er plads til en indledning og en konklusion. Ca. 200 ord betyder at der kan være en afvigelse på 
10%. En overskridelse af de 200 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 samme ordlyd som findes i tekstoplægget, 
og at de ikke må genbruge en tidligere rettet opgave eller dele af en sådan. Afskrift og 
formuleringer fra teksten tæller ikke med blandt det krævede antal ord. Desuden prøves 
eksaminanderne i tekstforståelse, hvilket de skal vise i besvarelsen og altså ikke udelukkende vælge 
spørgsmål der i princippet kan besvares uden at inddrage tekstmaterialet. Dette var tilfældet med 
nogle af de eksaminander, der i år besvarede de spørgsmål, hvor der kun var henvist til én tekst, og 
dermed kun læste denne ene tekst. Andre havde besvaret spørgsmål 2 og 3 uden at læse teksten. Det 
skal naturligvis trække ned i bedømmelsen. 

 

Delopgave 2: 

Censorkommentarer: 

• Oversættelsen er passende i sværhedsgrad og prøver relevante grammatiske områder. 

• Efterlysning: flere pronominer og passiv. 

• Rigtig mange oversætter ’steg’ med asado og relativsætningen ’der er’ med hay, problemer 
med ’rigtigt’ arbejde. 

• Modalverber og perfektum skaber problemer. 

Oversættelsen skal vise at eksaminanden kan anvende grammatiske emner som fx aspekt, 
perfektum, evt. futurum og gerundium, personlige pronominer, adjektiver, adverbier, refleksive og 
possessive pronominer, uregelmæssige verber og evt. konjunktiv (kun de hyppigst forekomne). 
Opgavekommissionen prøver at indarbejde så relevante grammatiske emner i oversættelse, samtidig 
med at teksten skal tage forbehold over for oversættelsesmaskiner – og i øvrigt give god mening.  

 

Delopgave 3: 

Censorkommentarer: 

• Rigtig god opgave da oplægget kan være til stor hjælp.  

• Brevene er relativ korte. 

• Abrigar og alumbrar indgår pga. forkert opslag i ordbog.  

• Stiller store krav til de svage elever som ikke mestrer den mest elementære 
virksomhedskommunikation. 

• Brevet bedømmes generelt mildt, da det er gået rigtig galt for mange! 

 

Fejltyperne i alle tre delopgaver var i særdeleshed verbernes bøjning (person og tid), almindelig 
præsens og infinitiv optræder helt vilkårligt, ordbogsopslag (sammenblanding af ordklasser), køn og 
tal, fx turista, dinero, gente, crisis, kongruens samt passiv og sammensatte tider. 



 

3. Konklusion 

Årets resultat tyder på at der er en lille bedring på vej i eksaminandernes niveau. Der er dog stadig 
næsten en fjerdedel der ikke består skriftlig eksamen i spansk A, og det er fortsat den gruppe, vi 
skal søge at motivere. Derfor må vi gøre en ekstra indsats for at forbedre elevernes skriftlige 
kompetencer og udnytte den øgede fokus der er på skriftlighed i den nye hhx-bekendtgørelse. Faget 
spansk skal også være en aktiv medspiller, når bekendtgørelsens nye bilag 4 implementeres i 
uddannelsen. 

Det ser også ud til at færre eksaminander forsøger at snyde med oversættelsesprogrammer. Der var 
tilfælde af mistanke om snyd ved censormødet, men der var langt færre end sidste år. Google 
Translate bliver hele tiden bedre, men det er stadig let at afsløre eksaminander der har brugt 
programmet. Opgavekommissionen lægger fortsat fælder ind i opgaverne. Nedenfor følger årets 
oversættelse kørt gennem Google Translate på prøvedagen. De oplagte fælder er markeret med 
kursiv: 

 
El desempleo juvenil es un problema importante en toda Europa. A partir de abril de 2008 y el 
04 2009 aumentó el desempleo juvenil en Dinamarca en un 125%. El aumento se debe 
particular, la crisis financiera internacional. 
Por Hammer, profesor de la Universidad de Aalborg, dijo: "Esperamos que 
muchos jóvenes en el futuro, tendrán un tiempo libre, ya que permite una 
"Los trabajos de verdad" después ". Municipio de Copenhague ha puesto en marcha (mangler: 
derfor) la página web www.kk.dk/tiempo libre en el que los jóvenes pueden encontrar tiempo 
libre, y las empresas pueden contacto los jóvenes. 2500 personas han visitado (mangler: siden) 
ya las dos primeras semanas. 
 
 

Det fremgår af læreplanen at oversættelsesprogrammer ikke er tilladt ved skriftlig eksamen. Hvis 
eksaminanderne bruger dem – ved at downloade dem på et usb-stik eller ved at benytte nettet under 
eksamen (som jo absolut heller ikke er tilladt) - er der altså tale om snyd. I de tilfælde hvor 
censorerne i sommer havde mistanke om snyd, blev de pågældende skoler kontaktet og gjort 
opmærksom på problemet. Flere skoler valgte at bortvise eleverne fra eksamen med det resultat 
at de ikke fik deres studentereksamen. De eksempler bør eleverne underrettes om, så de forstår 
alvoren i at anvende oversættelsesprogrammerne. Som reglerne er nu i følge 
eksamensbekendtgørelsen er det altså rektor, der beslutter om der skal dømmes snyd eller ej.  

Eksaminanderne skal i henhold til eksamensbekendtgørelsens ved aflevering af en skriftlig 
besvarelse med sin underskrift bekræfte at opgaven er udfærdiget uden uretmæssig hjælp. Det er 
institutionen, der skal sikre at denne procedure gennemføres.  

Desuden er det vigtigt at gøre eleverne opmærksomme på at oversættelsesprogrammer heller ikke er 
et tilladt hjælpemiddel i forbindelse med aflevering af opgaver i den daglige undervisning. I 
princippet bør man afvise en aflevering som er afskrift, en andens opgave eller lavet ved brug af 
oversættelsesprogram. Det bør fremgå klart af studie- og ordensreglerne på skolen, hvordan 



reglerne er for aflevering og bedømmelse af skriftlige opgaver. I gymnasieloven står der i § 24,2 at 
eleverne har pligt til at følge studie- og ordensreglerne. I vejledningen til bekendtgørelsen om 
studie- og ordensregler står der at ”manglende aflevering af skriftlige opgaver vil indgå i 
vurderingen af elevens studieaktivitet… og tilsvarende gælder hvis skolen opdager at en elevs 
opgave er afskrift fra en anden opgave eller i øvrigt vurderes som snyd, således at en sådan opgave 
normalt ikke vil tælle som afleveret…”. Eleverne skal altså ikke have en bedømmelse for sådanne 
opgaver, som senere indgår i en standpunktskarakter. Forhåbentlig kan øget fokus på problemet i 
det daglige arbejde forhindre snydesagerne i fremtiden. 

Opgavekommissionen medtænker naturligvis problemet i arbejdet med at lave opgavesæt til de 
kommende prøver. På sigt håber vi at starte et forsøg med en ny type eksamensopgave. Men indtil 
videre ser opgavesættene ud som vi kender dem, også i 2011.  
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