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Evaluering af skriftlig prøve i italiensk begyndersprog A, maj/juni 2019, stx  

August 2019 

 

Eksamenstermin sommer 2019 var der to opgavesæt i spil til den skriftlige prøve i italiensk stx 

begyndersprog A jf. læreplan 2013, Un ragazzo famoso nella vita notturna (den 23.maj) og I preti cattolici e le 

donne (den 24.maj). 

Evalueringen indeholder statistik over det samlede prøveresultat baseret på udtræk fra netprøver.dk og en 

gennemgang af årets prøvesæt ud fra hovedlinjerne i censorernes kommentarer.   

1. Statistik 

I alt var 240 eksaminander til skriftlig prøve i begyndersprog A. 

Resultatet ser således ud:  

Niveau Gennemsnit (2018) Ikke beståede i % (2018) 

Begyndersprog A  6,5   (6,2) 11,3%  (10,30%) 

 

Karakter -3 00 02 4 7 10 12 

Antal 2 25 34 37 51 52 39 

Antal karakterer i alt: 240 

 

Gennemsnittet er en anelse (ca. 0,3%) højere end i 2018.  

 

2. Begyndersprog A, prøvesæt 

Censorernes kommentarer til prøvesættene  

Tekstoplæg 

Gode opgaver, gode tekster og billedmateriale. Passende sværhedsgrad. Aktuelt tema, der giver 

skrivelyst. Mange skriver godt, kun få laver konkret billedbeskrivelse 

A opgaven: Oversættelsen 

Oversættelsen i begge sæt er generelt vanskelig med både kompleks dialogstump, idiomatiske udtryk og 

imperfektums konjunktiv. Således tages der i vurderingen positivt hensyn til ovenstående samt følgende 

vanskelige aspekter:  

”en af dem”, ”Vi skal på diskotek”, ”Sagde hun virkelig det?”, ”Jeg troede, hun var syg”, ”Nej, det er 

hun ikke” og ”Vær nu ikke så kedelig”.  
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B opgave: Tekstspørgsmål: 

Gode opgaver der giver skrivelyst og kun få eksaminander laver konkret billedbeskrivelse. 

 

3. Særligt fokus i forhold til besvarelserne 

I oversættelsen kræves en præcis gengivelse på italiensk af en enkel dansk tekst indeholdende en 

dialogstump. Oversættelsen prøver eleverne i fundamental grammatik, faste vendinger og 

grundlæggende ordforråd. I vurderingen er der fokus på sproglig og grammatisk præcision (dog med 

blik på ovenstående), og sproglige og grammatiske fejl vurderes således hårdere end i B-opgaven, hvor der 

er fokus på fluency fremfor detaljen. 

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

selvstændigt og med deres eget sprog at kommentere og forklare udvalgte passager eller forhold i 

teksten. En præcis kommentar eller forklaring udtrykt i et naturligt og varieret sprog, vurderes positivt. 

Det er vigtigt, at eksaminanden med tal og nummer angiver hvilke spørgsmål, der besvares. 

Eksaminander, der besvarer et eller to spørgsmål fremfor tre, laver typisk de bedste besvarelser. 

Eksaminanderne bliver bedt om at besvare et, to eller tre spørgsmål ud af de i alt stillede spørgsmål 

med henholdsvis ca. 250 ord. Der accepteres en afvigelse på +/-10%, idet en overskridelse af de 250 

ord tæller ikke i sig selv tæller positivt.  

Det bør pointeres over for eleverne, at de ikke skal bruge samme ordlyd som i tekst oplægget. 

Formuleringer taget direkte fra teksten tæller ikke med i det krævede antal ord. Det skal ligeledes 

understreges over for eleverne, at de ikke må genbruge en tidligere rettet opgave eller dele deraf.  

Eksaminanderne har generelt vanskeligt ved verbalsyntaks, fri sprogproduktion generelt og 

tekstforståelse. 

I opgave A er der fokus på sproglig præcision og grammatisk korrekthed, mens der i opgave B er mere 

vægt på flydende sprogbrug. Opgaven vurderes ud fra en helhedsvurdering. 

Jf. læreplanen er brug af oversættelsesprogrammer ikke tilladt til prøven, og brug deraf opfattes som 

snyd og indberettes af censorerne til de pågældende skoler. Dette kan indskærpes over for eleverne. 

Det skal understreges, at den endelige karakterfastsættelse beror på en helhedsbedømmelse af 

eksaminandens besvarelse i henhold til de faglige mål jf. læreplan 2013. 

4. Eksamenstermin 2020 

Til eksamenstermin 2020 følger elever, der er startet i 1.g. per august 2017, læreplan 2017, således at det 

er den digitale todelte prøve, der er i spil. Delprøve 1 er på papir uden hjælpemidler og delprøve 2 løses 

via www.netprøver.dk med alle hjælpemidler jf. læreplan 2017. 

Der henvises til de to vejledende prøvesæt på www.materialeplatformen.dk samt vejledningen Lærerens 

hæfte på https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/fag-og-laereplaner/laereplaner-2017/stx-

laereplaner-2017 

 

http://www.netprøver.dk/
https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/fag-og-laereplaner/laereplaner-2017/stx-laereplaner-2017
https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/fag-og-laereplaner/laereplaner-2017/stx-laereplaner-2017
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