
 
 
Italiensk A, skriftlig eksamen 2008 
 

Første gennemløb af reformen blev afsluttet med sommereksamenen. På nogle skoler er resultatet det 
samme eller endnu flottere end før reformen, på andre skoler har eleverne haft noget sværere ved at 
svinge sig op på et rimeligt niveau. Der har altså ikke været en generel nedgang, men der er en del høje 
karakterer og en del lave. Det virker som om midten af karakterskalaen ikke er så benyttet.  
 
Der var i alt 371 eksaminander på italiensk A-niveau i år fordelt på 262 gymnasieelever og 109 hf-
kursister. Årets skriftlige opgave handlede om berømte forældre i skikkelse af Marco Materazzi – be-
rømt italiensk fodboldspiller, der er berygtet for sin rå adfærd. Teksten henvendte sig til de sportsglade, 
men samtidig kunne man uden problemer besvare opgaven uden at komme ind på sport, da temaet om 
berømte personer og deres ansvar som forældre også var helt centralt. Tilbagemeldingen fra censor-
korpset var da også, at besvarelserne udmærkede sig ved en stor iver efter at udtrykke sig – på mere 
eller mindre formfuldendt italiensk! En enkelt VUC-kursist valgte at skrive om helt andre ting, fordi 
sport bare ikke havde interesse, men det var undtagelsen – og i øvrigt ikke et eksempel at følge. 
 
Af B-opgaverne besvarede rigtig mange B1 og B6, hvorimod B2 ikke havde den store interesse. B6 var 
imidlertid ikke helt let at besvare. B6 går ud på at beskrive situationen på billede 2 og 4 og derpå disku-
tere, om det er smart af Materazzi og konen at tage børnene med til kampene. Mange eksaminander 
kaster sig ud i lange minutiøse beskrivelser af tøj, farver, foran, bagved mv. Det er ikke sprogligt tak-
nemmeligt, og det er jo ikke det samme som at beskrive situationen. Derudover var der mange, der ikke 
diskuterede. Ligesom ved den mundtlige eksamen skal man ved billedbeskrivelse fokusere på billedets 
udtryk og ikke de mange detaljer – noget, der åbenbart stadig volder en del problemer. 
 
Af gennemgående fejltyper i årets besvarelser kan nævnes: 

- deres søn = i suoi figlio 
- non so che vuole partire (= han ved ikke om han vil tage af sted. Selv meget dygtige elever.) 
- piacere – der sættes hyppigt ”si” foran 
- artikelbrug ved genitiv: la vacanza di Berti 
- og så var der problemer med ordbogsopslag: ventilatori italiani (= italienske fans), fermare ferie 

(=holde ferie), i campagni più caldi/ le nazioni calde/la terraferma calda/ in scaldare terre/ in 
paesi scaldavivande (= i de varme lande), Zidane bussa Materazzi (Zidane banker Materazzi). 

 
  
 
 


