
 

 

 

 

 

 

 

Evaluering af skriftlig eksamen i italiensk A, 2016 
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1. Årets opgavesæt og resultat 
Igen i år var der to mulige eksamensdatoer i italiensk med to opgavesæt: Giovani italiani parlano della mafia 
og Italiani che vanno a vivere all’estero.  Forud for censormødet i juni i Odense havde censorerne 
kommenteret opgavesættene i en forcensur. Censorerne gav udtryk for, at det var gode og spændende 
opgavesæt. 
 
I alt 335 eksaminander var til prøve i italiensk. De opnåede et gennemsnit på 5,97, og 11% bestod ikke 
eksamen.  Karaktererne fordelte sig således (frekvenser for beståede): 
  

02 4 7 10 12 
18,5% 21,8% 25,8% 18,8% 15,1% 

 
Resultatet er en smule bedre end sidste år. 
 
 
2. Censorernes kommentarer til opgavesættene og besvarelserne 
Som nævnt havde censorerne mulighed for at indsende kommentarer til opgavesættene og til 
besvarelserne inden censormødet. 
 
Generelle kommentarer til opgavesættene: 
Emnerne var velvalgte og relevante, passende sværhedsgrad. 
 
Kommentarer til oversættelserne: 
Censorerne gav udtryk for, at det var fine oversættelser, der dækkede de væsentlige grammatiske 
områder.  
 
Opgavekommissionen tilstræber at indarbejde relevante grammatiske emner i oversættelsen, samtidig 
med at teksten skal tage forbehold over for oversættelsesmaskiner – og i øvrigt give god mening. 
 
Kommentarer til B-spørgsmålene: 
Spørgsmålene var gode, og det var både muligt at inddrage teksterne og udtrykke egen holdning. 
Billederne manglede relation til teksterne, hvilket gav svage besvarelser. Det var tydeligt, at mange 
havde arbejdet med emnet la mafia i undervisningen. 
 



Særlige krav til besvarelserne: 
Besvarelsen skal fylde ca. 250 ord, hvilket betyder, at der ofte ikke er plads til en indledning og en 
konklusion. En overskridelse af de 250 ord vil ikke i sig selv tælle positivt. 
 
Det bør pointeres over for eleverne, at de ikke skal bruge samme ordlyd, som findes i tekstoplægget. 
Formuleringer fra teksten tæller ikke med blandt det krævede antal ord. 
 
Typiske fejl var: personlige og possessive pronominer, verbernes bøjning, perifraser, finitte/infinitte 
verber, kongruens, syntaks og nægtelser. 
 
 
3. Konklusion 
Gennemsnittet ligger fint og karaktererne er godt fordelt. 
 
Det fremgår af læreplanen, at brug af oversættelsesprogrammer ikke er tilladt. Men brug af 
oversættelsesprogrammer – 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 prøve igen ved den næste ordinære prøvetermin. 
 
Det skal ligeledes understreges over for eleverne, at de ikke må genbruge tidligere bedømt arbejde uden 
henvisning hertil. 
 
Lærere bør ikke på egen foranledning opfordre eleven til at klage over bedømmelsen.  
 
Opgavesættene vil til sommer, altså sommeren 2017, se ud, som vi kender dem.  
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