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1. Årets eksamensresultat 

 

Igen i år var der to mulige eksamensdatoer i italiensk på grund af den korte eksamensperiode. De to 

opgavesæt In discoteca a 12 anni og Un posto nel mondo  blev godt modtaget af censorerne på 

censormødet i Odense i juni. 

 

I alt 325 eksaminander var til prøve i italiensk A i maj, og de fik et gennemsnit på 6,14, 12,6% 

bestod ikke prøven. Karakterfordelingen så således ud: 11,4% fik 02, 20,9% fik 4, 23,1% fik 7, 

18,8% fik 10 og 13,2% fik 12. På VUC og 2-årigt HF bestod alle og gennemsnittet lå på 

henholdsvis 9,9 og 7. 

 

 

2. Årets eksamensopgaver 

 

Censorerne var enige om, at teksterne var særdeles egnede som prøvegrundlag. 

 

Censorkommentarer: 

 

Oversættelserne: 

Passende sværhedsgrad, også de stærke bliver udfordret (begge prøvedage). 

 

B-spørgsmålene: 

Passende sværhedsgrad, relevante og interessante emner. 

30. maj: 

• Emnet giver eksaminanderne lyst til at skrive. 

• Mulighed for at sammenligne ungdomskultur i Italien og DK.  

• Mange (svage elever) besvarer billedspørgsmålet. 

31. maj: 

• Emnet appellerer bredt, eksaminanderne kan forholde sig til det. 

• God fordeling over spørgsmålene. 

• Mange tror Michele er en kvinde, det fordrejer tolkningen af forholdet mellem de to 

personer. 

 

Fejltyper: 

Eksaminanderne laver flest fejl i personlige og possessive pronomener, tempus, almindelig bøjning 

af verber, konjunktiv, kongruens, og der er mange danismer. 

 

 

3. Generelle kommentarer til begge opgavesæt 

 

Eksaminanderne bliver bedt om at besvare højst tre spørgsmål af i alt fem-syv spørgsmål, og de skal 

i alt skrive ca. 250 ord. Der kan være en afvigelse på +/- 10%. En overskridelse af det krævede antal 

ord vil ikke tælle positivt. Et for lille antal ord vil tælle negativt i bedømmelsen. 



 

I oversættelsen kræves en præcis gengivelse af en enkel dansk tekst. Eksaminanderne skal bevise, at 

de behersker fundamentale grammatiske områder, faste vendinger og et grundlæggende ordforråd. 

Sproglige og grammatiske fejl bedømmes hårdere i oversættelsen end i den frie opgave. 

 

I de tekstnære spørgsmål prøves eksaminandernes forståelse af den italienske tekst og deres evne til 

selvstændigt at kommentere og forklare nærmere angivne passager eller forhold i teksten. En præcis 

kommentar eller forklaring, udtrykt i et naturligt og varieret sprog, vurderes positivt. Hvert 

spørgsmål skal ikke nødvendigvis besvares separat, men det er vigtigt at eksaminanderne har 

angivet, hvilke spørgsmål der besvares. 

 

4. Konklusion 

 

Gennemsnittet ligger meget fint. Det er bemærkelsesværdigt, at der bliver givet mange høje 

karakterer. Dog fik færre eksaminander 10 og 12 i år (32%) end sidste år (40%), det skyldes 

formentlig, at der i år var færre eksaminander fra VUC. Det er også værd at bemærke, at ingen 

eksaminander fik karakteren -3. 

 

En arbejdsgruppe har i forårssemesteret arbejdet videre på en skabelon til en ny prøveform i 2. 

fremmedsprog. Vi arbejder videre med en nyudvikling i dette skoleår. Næste sommer ser 

opgavesættene ud som tidligere år, dog – ligesom i år - med tendens til mere sammenhængende 

tekster end tidligere år. Opgavekommissionen tilstræber en tematisk sammenhæng mellem teksterne 

og oversættelsen. 
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