Skriftlig eksamen i spansk
Den skriftlige eksamen på spansk A består af to dele: Delprøve 1 består af en gloseret tekst på ½ -1 side på
spansk med tilhørende 14 delopgaver (multiple choice). Delprøve 1, som er foregår uden hjælpemidler,
varer en time.
I delprøve 2, der varer 3 timer, skal du skrive 300 ord ud fra en given opgaveformulering (genrebestemt
formulering). Du præsenteres i denne delprøve for yderligere tekstmateriale, som kan være tekst, videoklip
(med spanske undertekster) og/eller billedmateriale. I delprøve 2 må du bruge alle hjælpemidler (undtagen
kommunikation med omverdenen), herunder også internettet og diverse oversættelsesprogrammer. Da
det er vigtigt, at man bruger disse programmer med omtanke og kritisk sans oplistes 10 ord, som du skal
inddrage i besvarelsen. Mindst tre af disse ord er verber, der skal bruges i en bøjet form. Alle andre
ordklasser end verber skal anvendes i den form, de står i.
I delprøve 2 bedes du inddrage teksten fra delprøve 1 ligesom en eller flere tekster fra delprøve 2 skal
behandles. Tekstmaterialet kan være forskelligartet og kan fx bestå af:
Videofiler, fx
• Interviews
• Nyhedsklip
• Kortfilm
• Trailers til spillefilm
• Taler

Lydfiler, fx
• Oplæsninger af tekst (fra lydbøger eller podcast)
• Sange
• Samtaler/interviews

Billeder, fx
• Nyhedsbilleder
• Billedkunst
• Screendumps

- Hjemmesider.

Som nævnt bliver du bedt om, at skrive dit tekst i en bestemt genre. De relevante genrer er (citeret fra
EMU’en):
• artikel (fx til et skoleblad)
En artikel behandler på baggrund af et kildemateriale et emne og skal informere en modtagergruppe. En
artikel kan skrives til forskellige målgrupper og i forskellige sammenhænge. Derfor skal man være bevidst
om afsender- og modtagerforhold.
• anmeldelse
En anmeldelse kan have flere funktioner, men dens overordnede mål er at udtrykke afsenderes holdning til
en given ting. Det vil fremgå af opgaveformuleringens krav, hvad anmeldelsen skal indeholde, og hvem
målgruppen for anmeldelsen er.
• læserbrev
Læserbreve skrives ikke af journalister, men af avisens læsere. De kan handle om alt fra vigtige
samfundsproblemer til personlige ytringer. Nogle læserbreve er både oplysende og fulde af gode
argumenter, andre blot udtryk for helt personlige følelser. Et læserbrev vil også kunne publiceres på en
blog.
• dagbog
En dagbog er en bog til at skrive uformelle kronologiske, daterede indlæg. En dagbog er for det meste
privat, hvor man skriver til sig selv om sin hverdag, sine tanker, holdninger og ønsker. Men en dagbog kan
også bruges mere offentligt i form af en webblog
• brev.
Et brev kan både være formelt og uformelt, og ord, vendinger og høflighedsvendinger varierer derefter.
Brevet kan skrives som en mail. Det er vigtigt, hvem afsender og modtager af brevet er. Det vil fremgå af
opgaveformuleringen. Der er ingen specifikke krav til layout.
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