
Avu: Vejledende karakterbeskrivelse 

 (jf. bekendtgørelse nr. 262 af 20. marts 2007 om karakterskala og anden bedømmelse) 

Psykologi, niveau D 

Mundtlig prøve 

 

Karakter Betegnelse Beskrivelse 

12 Karakteren 12 gives 
for den fremragende 
præstation, der de-
monstrerer udtøm-
mende opfyldelse af 
fagets mål, med 
ingen eller få uvæ-
sentlige mangler 

 

Eksaminanden gennemfører sit mundtlige oplæg klart og vel-
struktureret. 

I den efterfølgende samtale kan eksaminanden ubesværet iden-
tificere, afgrænse og gøre rede for psykologiske problemstil-
linger. Eksaminanden demonstrerer en stor viden om psykolo-
giske teorier og begreber og anvender dem præcist på konkrete 
psykologiske fænomener og problemstillinger. 

Eksaminanden vurderer velbegrundet sociale og kulturelle 
faktorers betydning for menneskers adfærd og kan reflektere 
over sammenhænge mellem teori og praksis. 

Eksaminanden perspektiverer med stort overblik og selvstæn-
digt de psykologiske problemstillinger. 

7 Karakteren 7 gives 
for den gode præ-
station, der demon-
strerer opfyldelse af 
fagets mål, med en 
del mangler 

 

Eksaminanden gennemfører sit mundtlige oplæg nogenlunde 
klart og delvist struktureret. 

I den efterfølgende samtale kan eksaminanden med en del 
hjælp identificere, afgrænse og gøre rede for psykologiske 
problemstillinger. Eksaminanden demonstrerer nogen viden 
om psykologiske teorier og begreber og anvender dem delvist 
præcist på konkrete psykologiske fænomener og problemstil-
linger. 

Eksaminanden vurderer delvist begrundet vurdere sociale og 
kulturelle faktorers betydning for menneskers adfærd og kan i 
nogen grad reflektere over sammenhænge mellem teori og 
praksis. 

Eksaminanden perspektiverer med en del hjælp de psykologi-
ske problemstillinger. 

02 Karakteren 02 gives 
for den tilstrækkeli-
ge præstation, der 
demonstrerer den 
minimalt acceptable 
grad af opfyldelse 
af fagets mål 

 

Eksaminanden gennemfører sit mundtlige oplæg usikkert og i 
netop acceptabel grad struktureret. 

I den efterfølgende samtale kan eksaminanden med meget 
hjælp identificere, afgrænse og gøre rede for psykologiske 
problemstillinger. Eksaminanden demonstrerer en begrænset 
viden om psykologiske teorier og begreber og anvender dem 
upræcist på konkrete psykologiske fænomener og problemstil-
linger. 

Eksaminanden vurderer i netop acceptabel grad begrundet 
sociale og kulturelle faktorers betydning for menneskers ad-
færd og kan i mindre grad reflektere over sammenhænge mel-
lem teori og praksis. 

Eksaminanden perspektiverer mangelfuldt de psykologiske 
problemstillinger. 


