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1. Årets opgavesæt og resultat 

 
Igen i år var der to mulige eksamensdatoer i italiensk. De to opgavesæt – L’amore a distanza og Prima 
uscita con gli amici - blev godt modtaget af censorerne på censormødet i Odense midt i juni. Forud for 
censormødet havde censorerne kommenteret opgavesættene i en forcensur.  
 
I alt 331 eksaminander var til prøve i italiensk. De opnåede et gennemsnit på 5,89, og 13,6 % bestod 
ikke prøven.  Karaktererne fordelte sig således: 
  

02 4 7 10 12 

11,8 % 18,4 % 27,8 % 16,6 % 11,8 % 

 
Resultatet er stort set det samme som i 2013. 
 
 
2. Censorernes kommentarer til opgavesættene og besvarelserne 
 
Som nævnt havde censorerne mulighed for at indsende kommentarer til opgavesættene og iagttagelser i 
forhold til besvarelserne inden censormødet. 
 
Censorerne var enige om, at begge opgavesæt var vellykkede og havde en passende sværhedsgrad, idet 
det sproglige niveau var rimeligt. Emnerne er relevante, og det er en fordel, at det er en sammenhæn-
gende tekst. 
 
Kommentarer til oversættelserne: 
Oversættelserne har passende sværhedsgrad og giver gode muligheder for at bedømme opgavernes 
niveau. Der var udfordringer med pronominer. 
 
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. Sprog-
lige og grammatiske fejl bedømmes hårdere i oversættelsen end i den frie opgave. 
 
Kommentarer til B-spørgsmålene: 
Spørgsmålene er rigtig gode og spænder fra det tekstnære til det mere overordnede. Enkelte har misfor-
stået teksten Billederne har appelleret til skrivelysten. Det er gode billeder, men teksten skal inddrages i 
billedspørgsmålene. 
 



 

 
 

  

   
 

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. Eksaminander, der besvarer et (eller to) spørgsmål, laver typisk de bedste be-
svarelser. 
 
 
3. Konklusion 
 
Resultatet er stort set det samme som i 2013. 
 
Det fremgår af læreplanen, at brug af oversættelsesprogrammer ikke er tilladt. Men brug af oversættel-
sesprogrammer – 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 prøven igen ved den næste ordinære prøvetermin. 
 
Det skal ligeledes understreges over for eleverne, at de ikke må genbruge en tidligere rettet opgave eller 
dele af en sådan. 
 
Det er vigtigt, at man som lærer ikke opfordrer eller råder eleven til at klage. Karakteren er givet af to 
beskikkede censorer, og det ligger i sagens natur, at bedømmelsen er et mellemværende mellem eksa-
minand og censorer, og ikke mellem eksaminand og lærer. 
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