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Evaluering af skriftlig eksamen i spansk A (hhx) maj/juni 2017  

Oktober 2017 

 

1. Evaluering af skriftlig eksamen i spansk A (hhx) 2017  

Sommer 2017 var der to opgavesæt til den skriftlige prøve i spansk A, hhx. En prøve i 

begyndersprog A jf. læreplanen 2013, Las ventas del canal online, uden netadgang og et 

opgavesæt til forsøget med skriftlig prøveform med netadgang, Mayores que conviven con 

estudiantes. 

Evalueringen indeholder statistik over det samlede prøveresultat baseret på udtræk fra 

Netprøver.dk og karakterindberetning på censormødet i Odense, juni 2017, samt en 

gennemgang af årets prøvesæt ud fra hovedlinjerne i censorernes kommentarer.   

 

2. Statistik 

I alt var 2234 eksaminander til prøve i spansk begyndersprog A, hvoraf 1913 

eksaminander deltog i forsøget med de nye opgavetyper med netadgang og 321 

eksaminander i opgaven uden netadgang. 

Resultatet ser således ud: 

Niveau Gennemsnit (ikke beståede i %) 

Begyndersprog A 4,1   (21,2) 

Begyndersprog A – med netadgang 4,3  (15,3) 

 

Uden netadgang: 

Karakter -3 00 02 4 7 10 12 

Procent 2,5 18,7 22,6 25,4 15,9 10,6 4,2 

  

Med netadgang: 

Karakter -3 00 02 4 7 10 12 

Procent 0,2 15,1 27,4 25,4 18,1 9,8 4,0 
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Resultatet er stort set som i 2016. Der ses en anelse færre, der dumper i opgaven med 

netadgang, og det samlede gennemsnit er en anelse højere end i 2016 (uden netadgang 

3,76 og med netadgang 3,98). 

 

3. Censorernes kommentarer til opgavesættene (prøve uden netadgang) 

Begyndersprog A 

Tekstoplæg 

Censorerne var enige om, at opgavesættet var meget relevant i en tid med mange unge 

iværksættere.  

Delopgave 1 

Gode spørgsmål, der både giver eleverne mulighed for at vise, at de har forstået teksten 

samt demonstrere deres almene viden. Eleverne kan benytte ordforråd fra tekst og 

oversættelsen i deres besvarelse af spørgsmål. Nogle elever besvarer kun delvist 

spørgsmålene. 

Delopgave 2: oversættelse 

Oversættelsen er lidt vanskelig med lange sætninger. 

Delopgave 3:  

Der er fin tematisk sammenhæng med opgave 1 og 2. Oplægget til at skrive formelt brev 

er godt. 

 

4. Særligt fokus i forhold til besvarelserne uden netadgang 

I oversættelsen kræves en præcis gengivelse på spansk af en enkel dansk tekst 

indeholdende en dialogstump. Oversættelsen prøver eleverne i fundamental grammatik, 

faste vendinger og grundlæggende ordforråd. I vurderingen er der fokus på sproglig og 

grammatisk præcision, og sproglige og grammatiske fejl vurderes således hårdere end i 

opgave 1 og 3, hvor der er fokus på fluency fremfor detaljen. 

I de tekstnære spørgsmål i opgave 1 prøves eksaminandernes forståelse af den spanske 

tekst og deres evne til selvstændigt og med deres eget sprog at kommentere og forklare 

udvalgte passager eller forhold i teksten. En præcis kommentar eller forklaring udtrykt i et 

naturligt og varieret sprog vurderes positivt. Det er vigtigt, at eksaminanden med tal og 

nummer angiver hvilke spørgsmål, der besvares. Eksaminander, der besvarer et eller to 

spørgsmål fremfor tre laver typisk de bedste besvarelser.  
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Eksaminanderne bliver i opgave 1 bedt om at besvare et, to eller tre spørgsmål ud af de i 

alt stillede spørgsmål med ca. 200 ord. Der accepteres en afvigelse på +/-10 %, idet en 

overskridelse af de 200 ord ikke i sig selv tæller positivt i vurderingen. 

Eleverne skal ikke bruge samme ordlyd som i tekstoplægget. Formuleringer taget direkte 

fra teksten tæller ikke med i det krævede antal ord. . Eleverne skal i øvrigt vide, at de ikke 

må genbruge en tidligere rettet opgave eller dele deraf.  

Typiske fejltyper er inden for verbalsyntaks, verbalperifraser, infinitivmærker, bøjning og 

placering af personlige og possessive pronominer, ordstilling, kongruens ved verbal og 

subjekt, substantivers køn og tal, ligesom forveksling af ordklasser og brug af danismer. 

I opgave 2 er der fokus på sproglig præcision og grammatisk korrekthed, mens der i 

opgave 1 og 3 er mere vægt på flydende sprogbrug.  I opgave 3 er der i øvrigt særligt 

fokus på konkret bevarelse af opgaven med det merkantile islæt for øje. Opgaven 

vurderes ud fra en helhedsvurdering. 

Jf. læreplanen er brug af oversættelsesprogrammer ikke tilladt til prøven. Brug af 

oversættelsesprogrammer opfattes således som snyd og indberettes af censorerne til de 

pågældende skoler. Dette kan stadig indskærpes over for eleverne. 

 

5. Forsøgsordning (prøve med netadgang) 

Begyndersprog A 

1913 eksaminander ud af 2234 deltog i forsøget sommer 2017, (sommer 2016 deltog 1255 
eksaminander ud af 1999). Det viser, at forsøget er meget integreret i den daglige 
undervisning. Delprøve 1 blev afviklet på papir. 
 

Censorernes kommentarer til forsøgsordningen (prøve med netadgang) 

Tekst 

Generelt roser censorerne emnet og tekstmaterialet som værende relevant og 

velfungerende. Det er let at gå til for de mindre fagligt stærke elever, mens der samtidig er 

udfordringer til de fagligt stærke elever. 

Delprøve 1 

Godt emne med fint tekstmateriale. Let at gå til for alle elever, mens der også er 
udfordringer til den fagligt stærke elev. God kombination af opgavetyper, der tester bredt i 
den basale grammatik og syntaks. Nogle fotos er for små og skaber uklarhed for eleverne, 
hvilket der tages højde for i vurderingen. Særligt opgaverne med fri sprogproduktion viser 
elevernes niveau. Mange eksaminander undlader at bruge fx adjektiver og verber i 
bestemte tider som angivet i opgaveinstruks. 



4 
 

 
Delprøve 2.1  

 
Genren læserbrev fungerer godt, og eleverne inddrager teksterne, som krævet. Der er en 
tendens til, at nogle elever ikke tager ejerskab over sproget, men benytter en del afskrift 
fra teksterne, ligesom nogle få besvarelser viser tegn på ukritisk brug af 
oversættelsesprogrammer, hvilket også er problematisk, da eleven således ikke 
producerer eget sprog. Særligt instruks om at bruge tre bestemte verber, skaber 
vanskeligheder for eleverne. 
 
Delprøve 2.2  

 
Opgaven har et specielt merkantilt fokus og giver eleverne mulighed for at vise deres 
viden herom. 
 
Fejltyperne er stort set de samme som i opgaver uden netadgang. Kongruens er stadig et 
stort problem, selvom eksaminanderne har adgang til alle hjælpemidler. 
 
 
7. Evalueringen af forsøgsprøven giver anledning til følgende præciseringer: 

Nogle eksaminander gør ikke genren tilstrækkeligt genkendelig, dvs. der savnes tydelig 

indikator for modtager og afsender ved fx læserbrev. Der er ikke specifikke krav til layout. 

Sproget skal være elevernes eget, og nettet skal bruges hensigtsmæssigt. Sproglig 
konsistens igennem hele opgaven vurderes højt, og opgaven vurderes ud fra en 
helhedsvurdering. Eleverne skal være opmærksomme på eksamensbekendtgørelsens 
formulering om, at ”besvarelsen skal være eksaminandens egen og selvstændige 
besvarelse”: Tekst taget direkte fra nettet skal kildeangives, og citater tæller ikke med 
blandt det krævede antal ord. 
 

Komplekse sætninger med flere led og verbaltider vægtes højere end simple 

hovedsætninger både i delprøve 1 og 2. Korrekt og fuldstændig brug af benspænd og 

instrukser vægtes ligeledes højt. Formalia samt brug af relevant merkantilt ordforråd er 

desuden væsentligt for vurderingen af delprøve 2.2. 

Vægtning af opgaverne i delprøve1: Opgave 1-3 giver ét point, de grammatiske opgaver 

giver tre point, og opgaverne med fri tekstproduktion giver fem point, således at 

eksaminander, der udviser særligt stort sprogligt overblik og god grammatisk forståelse, 

kan score højt. Se retteark til augustopgaven 2016 i Lærerens hæfte 3, bilag 1. Eksempler 

findes i Lærerens hæfte 3. 

Det skal understreges, at den endelige karakterfastsættelse ikke alene er et resultat af en 

pointsammentælling. Den endelige afgørelse er en helhedsbedømmelse af 

eksaminandens besvarelse i henhold til de faglige mål.  
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8. Afslutningsvis 

Alle nuværende 3.g-hold kan indstilles til prøven med netadgang i maj/juni 2018, hvor de 

nye opgavetyper igen kører som forsøg parallelt med prøver uden netadgang. 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 2018. 

Vejledningen, Lærerens hæfte 3, som er seneste version, er tidligere sendt ud til alle 

skoler og ligger desuden på fagets side på www.emu.dk. 

 

Tine Brandt  

Fagkonsulent 


