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1. Årets eksamensresultat 

Årets to eksamensopgaver El trabajo og La marginación blev godt modtaget på censormødet midt i 
juni i Odense. Sommereksamen 2010 var jo første eksamenstermin med en hurtigere afvikling af 
eksamen, hvorfor der var to mulige eksamensdage i spansk. Langt de fleste eksaminander var til 
prøve i La marginación. Det var også første gang at eksamen i skriftlig spansk var i udtræk. Tidli-
gere har alle eksaminander – undtagen dem med et ekstra A-fag – skullet til obligatorisk prøve i 
spansk A. Med de nye regler skal eksaminanderne med sikkerhed op i enten skriftlig eller mundtlig 
spansk, eller begge dele. 5.789 af de i alt 6.771 med spansk A på stx blev trukket ud til skriftlig 
prøve. På censormødet blev der indtastet karakterer, og af den efterfølgende statistik fremgår det at 
eksaminanderne opnåede et landsgennemsnit på 4,88. Karaktererne var fordelt nogenlunde jævnt: 
23,2% fik 02, 24,9% fik 4, 26,6% fik 7, 17,0% 10 og endelig fik 8,3% 12. 17,2% af eksaminander-
ne bestod ikke eksamen i spansk. Tallene inkluderer eksamenshold fra VUC, som altid ligger lidt 
højere end holdene fra stx. Resultatet er en smule dårligere end sidste år. 

Desuden var enkelte elever til sygeeksamen i august. Opgaven ¿Cómo vivir? fungerede fint, og ni-
veauet var svingende. 
 

 

2. Kommentarer til opgaverne og besvarelserne 
 
El trabajo 
 
Generelle kommentarer til opgavesættet: 

Censorerne var enige om at det var en glimrende opgave, og et vedkommende emne de fleste kunne 
forholde sig til. Der var mulighed for at perspektivere til samfundsforhold. 
Der var en uklarhed i spørgsmål 2, hvilket betød at der blev sendt en rettelse ud til skolerne, så ’re-
laciona con los textos � y �’ blev ændret til ’relaciona con la foto � y el texto �. 
 
Kommentarer til oversættelsen: 

• Virkelig god oversættelse med udfordringer til de dygtige elever. 
• Lægger op til at prøve i mange grammatiske discipliner: aspekt, pronominer, ser/estar. 
• Sætningen ’og mange andre meget vigtige ting’ volder problemer. 
• Ved ikke at Iris er et kvindenavn. 

 
Kommentarer til B-spørgsmålene: 

• Langt de fleste vælger B3, et emne som eksaminanderne synes er spændende 
• Besvarelsen bliver let overfladisk og refererende, hvis eksaminanden vælger at besvare flere 

spørgsmål. 
• Ingen inddrager tekst 7 (relevant for spørgsmål 4). 
• Enkelte går i fælden og laver en billedbeskrivelse. 



• Mange tror at Jaime er en pige. 
 
La marginación 
 
Generelle kommentarer til opgavesættet: 

Censorerne mente at det var et godt opgavesæt med et emne de fleste kan forholde sig til (både dyg-
tige og svage, unge og ældre). Teksterne er generelt gode og velvalgte og emnet er relevant, både 
spansk- og tværfagligt. 
 

Kommentarer til oversættelsen: 

• Oversættelsen virker lidt sværere end sidste år, men udmærket. 
• Mange tider i spil (også aspekt), skift i subjektet, pronominer, ser/estar. 
• Konjunktiv og seguir + ger. – beløn dem der kan! 
• ’En dag sagde en af dem til mig’ kunne ingen klare og den blev mildt bedømt. 

 
Kommentarer til B-spørgsmålene: 

• God variation i spørgsmålene – stiller konkrete krav til flere af tekstuddragene i samme 
spørgsmål. 

• God spredning i besvarelserne, 1, 2 og 6 i overtal. 
• Spørgsmål 2, uklart i hvilken form svaret skal skrives. 
• Mange overser at pigen bag disken sidder i kørestol. 

 
Generelt er sikkerhed og præcision i verbernes bøjning en mangelvare, desuden er der mange fejl i 
kongruens, pronominer og ser/estar.  
 
Eleverne bliver bedt om at maksimalt at besvare tre ud af seks spørgsmål. De kan altså godt nøjes 
med at besvare et eller to spørgsmål. Besvarelsen skal fylde ca. 250 ord. Det betyder at der ikke er 
plads til en indledning og en konklusion. Cirka 250 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, 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 
eleverne i tekstforståelse, hvilket de skal vise i besvarelsen og altså ikke udelukkende vælge 
spørgsmål der i princippet kan besvares uden at inddrage tekstmaterialet. 

 
3. Konklusion 
 

Årets eksamensresultat er tilfredsstillende. Dog fremgår det også af karakterstatistikken, at de nogle 
steder går galt med hele hold, der kommer ud med et meget lavet gennemsnit og en høj dumpepro-
cent. Desuden indeholder tallene her i evalueringen alle hold, der har været til eksamen spansk A 
efter stx-bekendtgørelsen, dvs. også VUC-hold, der generelt får højere karakterer med et gennem-
snit på 7,5. 

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 



oversættelser kørt gennem Google Translate på prøvedagen. De oplagte fælder er markeret med 
kursiv: 

 
El trabajo: 

En 2009 era yo y mi novia por medio año en Nicaragua. Queríamos aprender español, y nuestro profesor de español 
Iris nos había dicho: "Tengo que ir a Nicaragua, hay buenas escuelas de idiomas." 
He aprendido el idioma y muchas otras cosas importantes. I y por los amantes no son hoy. Yo lo amo, no más, y no 
voy a vivir con él. Espero que pueda regresar a Nicaragua para trabajar en uno de los orfanatos del país, pero tengo que 
trabajar sólo para ganar dinero. 
 
 

 
La marginación: 

En su autobiografía, el renombrado físico por Green escribió acerca de su infancia en el 
Hamlet: 
En la escuela me sentía y mi hermano nos Ole siempre fuera. Nuestros compañeros de clase se No juegues con 
nosotros. Un día uno de ellos me dijo: "No quiero venir 
para mi cumpleaños, yo estaba muy raro. " Hoy sé que es verdad, no estoy 
más me gusta, soy más prudente. Nunca me han casado. Ole y todavía viven juntos 
en la casa de nuestros padres, y estamos satisfechos con nuestras vidas. 
 
 

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 censo-
rerne 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 besva-
relse med sin underskrift bekræfte at opgaven er udfærdiget uden uretmæssig hjælp. Det er instituti-
onen, 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 prin-
cippet bør man afvise en aflevering som er afskrift, en andens opgave eller lavet ved brug af over-
sættelsesprogram. 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 ordens-
regler står der at ”manglende aflevering af skriftlige opgaver vil indgå i vurderingen af elevens stu-
dieaktivitet… 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 afle-
veret…”. 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 sny-
desagerne 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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