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1. Årets opgavesæt og resultat 
Igen i år var der to mulige prøvedage i spansk A, stx. Derudover var det første gang, der var forsøg 
med den nye prøveform med netadgang. Dermed var der i alt fire opgavesæt i spil, to opgavesæt uden 
netadgang El fútbol me salvó la vida og El Torrombo og to opgavesæt til forsøget Los niños de la cárcel og La 
escuela es el camino…. Opgavesættene blev godt modtaget på censormødet i juni i Odense. Forud for 
censormødet havde censorerne kommenteret opgavesættene i en forcensur. 
 
I alt var 7.715 eksaminander til skriftlig prøve, heraf var 3.870 oppe efter gammel ordning og 3.845 
efter ny ordning. På censormødet indtastede censorerne deres afgivne karakterer, og statistikken herfra 
viser, at eksaminanderne opnåede et landsgennemsnit på 5,85 i prøverne uden netadgang og 6,34 efter 
forsøgsordningen med netadgang.  
 
Karaktererne var fordelt således (frekvenser for beståede): 
 
Gammel ordning 
02 4 7 10 12 
18,5 22,4 24,8 21,2 13,1 
 
Forsøgsordning 
02 4 7 10 12 
16,0 23,7 27,5 21,1 11,7 
 
12,1 % af eksaminanderne bestod ikke prøven uden netadgang, for forsøgsordningen var tallet 5,7%. 
Der er således en tendens til, at flere eksaminander består eksamen efter forsøgsordningen, hvor de 
klarer sig lidt bedre end eksaminander, der går til prøven uden netadgang. 
 
 
2. Censorernes kommentarer –  prøver uden netadgang 
 
Som nævnt havde censorerne mulighed for at indsende kommentarer til opgavesættene og til 
besvarelserne inden censormødet. Censorerne gav udtryk for, at opgavesættene havde en passende 
sværhedsgrad og et tema, alle kunne forholde sig til.  
 
Kommentarer til oversættelserne 
De to oversættelser havde en passende sværhedsgrad. Den centrale grammatik var i spil, og der var 
mulighed for at differentiere. Udtryk som ’han er død’ og ’løber og spiller’ drillede. 
 
Opgavekommissionen tilstræber at indarbejde relevante grammatiske emner i oversættelsen, samtidig 
med at teksten skal tage forbehold for oversættelsesmaskiner – og i øvrigt give god mening. 



 
Kommentarer til B-spørgsmålene: 
Spørgsmålene var gode og enkle, og de fleste besvarede dem fyldestgørende. Mange elever 
parafraserede teksten for meget. I Torombo-opgaven valgte mange spørgsmål 1, som blev for 
tekstnært. Besvarelserne var generelt overfladiske og referende ved besvarelse af flere spørgsmål. 
Mange besvarelser med inddragelse af billeder blev rene billedbeskrivelser.  
 
Besvarelsen skal fylde ca. 250 ord, hvilket betyder, at der ofte ikke er plads til en indledning og en 
konklusion. Ca. 250 ord betyder, at der kan være en afvigelse på 10 %. 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. Parafraser fra teksten tæller ikke med blandt det krævede antal ord. Det skal 
ligeledes understreges over for eleverne, at de ikke må genbruge en tidligere rettet opgave eller dele af 
en sådan. 
 
Typiske fejl var: personlige og possessive pronominer, verbernes bøjning, perifraser, finitte/infinitte 
verber, substantivernes køn og tal, genitiv, kongruens, ordbogsopslag, ordklasser og ordstilling samt 
danismer. 
 
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, dvs. december. 
 
 
3. Censorernes kommentarer – forsøgsordning 
 
Halvdelen af eksaminanderne deltog i forsøgsordningen, hvilket er meget flot. Det viser samtidig, at der 
er et stort behov for en ny skriftlig prøveform. Generelt roste censorerne de nye opgavetyper og gav 
udtryk for, at de fungerede godt.  
 
Kommentarer til delprøve 1 
Næsten alle eksaminander havde nået alle 14 opgaver. Længden og kvaliteten af svar var meget 
forskellig i de fri opgaver. Mange beskrev billederne i stedet for at forklare, hvad der sker på dem. 
 
Delprøve 1 blev afviklet på papir, da vi endnu ikke kan sikre, at opgaven kan løses på computer uden 
risiko for snyd. Først når systemet er helt sikkert, vil denne delopgave kunne laves elektronisk. 
 
Kommentarer til delprøve 2 
Genrerne var ikke helt skarpe i mange besvarelser. Benspænd fungerede fint, og eksaminanderne havde 
fulgt kravet om at markere dem i teksten. De tre verber manglede i flere besvarelser, og en del brugte 
perfektum og gerundium forkert. Materialet blev inddraget tydeligt. Mange viste det ved at anvende 
fodnoter, hvilket fungerede fint. Meget få brugte videoen.  Mange havde svært ved at udnytte, at alle 
hjælpemidler er tilladt.  
 
Der var ikke de store udsving mellem delprøve 1 og delprøve 2 i eksaminandernes besvarelser. Langt de 
fleste besvarelser var konsistente og ensartede i sproget. Nogle få besvarelser viste tegn på ukritisk brug 
af oversættelsesprogrammer, hvilket er problematisk, da det så ikke er elevens eget sprog. Eleverne skal 
gøres opmærksomme på eksamensbekendtgørelsens formulering om, at ”besvarelsen skal være 



eksaminandens egen og selvstændige besvarelse”. Nogle besvarelser viste også tegn på tekst taget 
direkte fra nettet. Her skal kilden angives – og citater tæller ikke med blandt det krævede antal ord. 
Fejltyperne var stort set de samme som i de gamle opgaver. Kongruens var et stort problem, også 
selvom eksaminanderne havde alle hjælpemidler. 
 
Evalueringen af første prøveforekomst efter ny ordning giver anledning til følgende 
justeringer/præciseringer: 

• De genrer, der kan komme i spil, er artikel, læserbrev/blog, dagbog/personlig blog og brev/e-
mail. 

• Vægtning af opgaverne i delprøve 1: Opgave 1-3 giver samlet et point, de grammatiske opgaver 
giver tre point, og opgaverne med fri tekstproduktion giver fem point, således at eksaminander, 
der viser særligt sprogligt overblik og grammatisk forståelse, kan score højt. Se retteark til 
august opgaven 2016 i Lærerens hæfte (3), bilag 2. 

• Der tilføjes to nye opgavetyper til bruttolisten i Lærerens hæfte, bilag 1. Eksempler findes i 
Lærerens hæfte (3). 

 
 
4. Konklusion 
Årets eksamensresultat er på niveau med resultatet fra det foregående år. Som nævnt klarede 
eksaminander, der var oppe i prøven med netadgang, sig en smule bedre end eksaminander, der var 
oppe i prøven uden netadgangordning. Det kan skyldes, at opgaven er stilladseret på en sådan måde, at 
de svageste elever ikke giver op, men kommer igennem prøven. 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. Tallene i evalueringen indeholder alle hold, der har 
været til prøve i spansk A, også VUC hold, der typisk får høje karakterer.  
 
Lærere bør ikke på egen foranledning opfordre eleven til at klage over bedømmelsen.  
Alle nuværende 3.g-hold kan komme op i den nye opgavetype i maj/juni 2017, hvor de nye 
opgavetyper igen kører som forsøgseksamen parallelt med den gamle 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 2017. 
 
Vejledningen, ’Lærerens hæfte’, er sendt ud til alle skoler og ligger desuden på fagets side på 
www.emu.dk. Den seneste version ’Lærerens hæfte (3)’ er netop udsendt og indeholder beskrivelse af 
de justeringer, der er foretaget på baggrund af erfaringerne med forsøget i sommeren 2016. 
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