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Karakter Betegnelse Beskrivelse 

12 Karakteren 12 gives for 
den fremragende præ-
station, der demonstrerer 
udtømmende opfyldelse 
af fagets mål, med ingen 
eller få uvæsentlige mang-
ler 
 

Eksaminandens oplæg er struktureret og velformuleret. Eksami-
nanden svarer ubesværet på eventuelle, uddybende spørgsmål. 
Eksaminanden demonstrerer en fin tekstforståelse og per-
spektiverer til flere relevante aspekter af emnet. Eksaminanden 
deltager aktivt og umiddelbart i samtalen, formulerer og begrunder 
synspunkter samt udtrykker sig klart og tydeligt i et sammenhæng- 
ende sprog med et varieret ordforråd.  
Eksaminanden viser stor sikkerhed i brugen af idiomatiske udtryk 
og i den centrale grammatik. 
Der kan forekomme få fejl, som dog ikke er meningsforstyrrende. 

7 Karakteren 7 gives den 
gode præstation, der 
demonstrerer opfyldelse 
af fagets mål, med en del 
mangler 
 

Eksaminandens oplæg er overvejende struktureret og velformule-
ret. Eksaminanden svarer tilfredsstillende på eventuelle, uddybende 
spørgsmål. 
Eksaminanden demonstrerer en god tekstforståelse og per-
spektiverer til relevante aspekter af emnet. Eksaminanden deltager 
aktivt i samtalen, formulerer synspunkter og udtrykker sig overve-
jende klart og tydeligt i et overvejende sammenhængende sprog. 
Eksaminanden viser overvejende sikkerhed i brugen af idiomatiske 
udtryk og i den centrale grammatik. 
Der kan forekomme en del fejl, som dog ikke er meningsfor-
styrrende.   

02 Karakteren 02 gives den 
tilstrækkelige præsta-
tion, der demonstrerer 
den minimalt acceptable 
grad af opfyldelse af fa-
gets mål 
 

Eksaminandens oplæg er acceptabelt. Eksaminanden kan svare på 
nogle af de eventuelle, uddybende spørgsmål. 
Eksaminandens tekstforståelse er mangelfuld, men viser dog for-
ståelse af tekstens hovedelementer. Eksaminanden udtrykker sig 
tøvende, men kan i tilstrækkeligt omfang inddrage relevante aspek-
ter af emnet. 
Sproget er usammenhængende, men gennemgående forståeligt.  
Eksaminanden viser usikkerhed i brugen af idiomatiske udtryk og i 
den centrale grammatik. 
Der kan forekomme mange fejl, hvoraf enkelte er meningsfor-
styrrende. 


