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Prøvevejledning 

Engelsk, niveau F, E, D og C 
 

Omdrejningspunktet i engelsk er de kulturelle og kommunikative kompetencer: at tale, at 

samtale, at lytte, at læse og at skrive. 

Engelsk hviler på to ben – det erhvervsfaglige og det almene. 

Mål 

Målet med prøven er at dokumentere i hvilken grad eksaminanden opfylder de mål og krav, der i 

bekendtgørelsen er fastsat for faget.  

Forudsætning for prøven  

For at blive indstillet til prøve skal eleven have deltaget i undervisningen og afleveret de til 

niveauet hørende dokumentationsopgaver herunder synopsis og præsentationsmateriale 

udarbejdet til elevens selvvalgte emne. Opgaverne skal være afleveret til aftalt tid og godkendt af 

faglæreren. Opgaverne afleveres elektronisk. 

 

Ministeriet udtrækker fagene til de bekendtgjorte prøvehold. Tidligst 3 uger før prøveforløbets 

start offentliggøres på Moodle, om faget er udtrukket til prøve.  

Prøveform  

Der afholdes en individuel mundtlig prøve på grundlag af elevens selvvalgte emne og den dertil 

udarbejdede synopsis og præsentationsmateriale samt en ukendt opgave, udarbejdet af den 

prøveafholdende skole.  

Den ukendte opgave tildeles ved lodtrækning og må kun optræde 3 gange. 

Ved lodtrækningen skal eleven kunne vælge mellem mindst 4 opgaver. Eksaminator og 

institutionens leder/udpegede person/censor skal være til stede ved lodtrækningen jf. gældende 

bekendtgørelse.  

De ukendte opgaver og det materiale, der indgår som grundlag for prøven, skal tilsammen 

dække de væsentlige faglige mål, som skolen har udtaget til prøven.  

 

De ukendte opgaver samt en fortegnelse over elevernes selvvalgte emner sendes til censor 

forud for prøvens afholdelse. 
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Prøvens tilrettelæggelse  

Prøven afholdes: 

 Grundforløb 1: Prøven afholdes i slutningen af grundforløbets 1.del  

 Grundforløb 2: Prøven afholdes i slutningen af grundforløbets 2. del. 

 Social- og sundhedshjælperuddannelsen: Prøven afholdes i skoleperiode 4 

 Social- og sundhedsassistentuddannelsen: Prøven afholdes i skoleperiode 4 

 Pædagogisk assistentuddannelse: Prøven afholdes i slutningen af skoleperiode 3 

 

Eleven trækker en ukendt opgave og har 1 times forberedelse med alle trykte og elektroniske 

hjælpemidler til rådighed.  

  

Eksaminationsgrundlag 

Eksaminationsgrundlaget er elevens præsentation den ukendte opgave inklusive eventuelle 

spørgsmål (ekstemporaltekst) samt elevens medbragte synopsis og præsentationsmateriale.  

Prøveafvikling  

Til prøven afsættes 30 minutter inkl. votering og karakterfastsættelse. Prøveafviklingen starter 

normalt kl. 08.45. 

 

Prøven er todelt.  

Første del former sig som en samtale mellem elev og eksaminator om den ukendte opgave.  

Elevens præstation helhedsbedømmes.  

Anden del består af elevens præsentation og fremlæggelse af det selvvalgte emne suppleret 

med uddybende spørgsmål fra eksaminator.  

 

Til prøven skal eleven medbringe synopsis samt præsentationsmaterialet udarbejdet til det 

selvvalgte emne. Desuden må eleven medbringe materiale fremstillet i forberedelsestiden. 

Senest 2 skoledage før prøven afholdes, skal eleven kende tidspunktet for prøveforløbet.  

Bedømmelsesgrundlag  

Bedømmelsesgrundlaget udgøres af elevens præstation ved prøven. I bedømmelsesgrundlaget 

kan indgå materiale udarbejdet af eleven i forbindelse med opgaveløsning i forberedelsestiden.  

Votering  

Elevens præstation helhedsbedømmes i forhold til fagets mål.  

Eksaminator meddeler eleven den opnåede karakter. Prøven bedømmes efter 7-trin-skalaen, jf. 

gældende bekendtgørelse. Prøvekarakteren erstatter den afgivne standpunktsbedømmelse i 

faget.  
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Bedømmelseskriterier 

Væsentlige mål i forhold til eksaminationsgrundlaget er markeret med fed skrift 

Mål niveau F: Kommunikation 
Karakter Bedømmelseskriterier 

Undervisningens mål er at eleven kan: 
 
1. På grundlæggende niveau forstå hovedindholdet af talt 

fremmedsprog om udvalgte afgrænsede emner, 
2. på grundlæggende niveau forstå hovedindholdet af skrevne 

fremmedsproglige tekster om udvalgte afgrænsede emner, 
3. udtrykke sig mundtligt med en vis præcision i et 

sammenhængende sprog med afgrænset ordforråd inden for 
udvalgte afgrænsede emner, 

4. mundtligt præsentere hovedindholdet af de væsentlige 
informationer i udvalgte teksttyper, 

5. referere og præsentere et forberedt stofområde, 
6. deltage med enkle sproglige udtryk i samtaler om udvalgte og 

afgrænsede emner, 
7. udtrykke sig skriftligt med en vis præcision og i et enkelt og 

sammenhængende sprog tilpasset udvalgte emner, 
8. anvende og bearbejde viden og informationer skriftligt inden for 

udvalgte afgrænsede emner, tekster og situationer og 
9. anvende multimodale medier, til at kommunikere mundtligt og 

skriftligt. 
 

 
 

02 

Eleven kan med megen usikkerhed forstå hovedindholdet af 
talt og skrevet engelsk om de udvalgte emner. 
Eleven kan på et tøvende og mangelfuldt engelsk udtrykke 
sig mundtligt om de udvalgte emner. 
Generelt er præstationen karakteriseret ved et meget simpelt 
engelsk, der kan give anledning til fejlkommunikation. 

 
 
7 

Eleven kan med megen usikkerhed forstå hovedindholdet af 
talt og skrevet engelsk om de udvalgte emner. 
Eleven kan på et tøvende og mangelfuldt engelsk udtrykke 
sig mundtligt om de udvalgte emner. 
 
Generelt er præstationen karakteriseret ved et meget simpelt 
engelsk, der kan give anledning til fejlkommunikation. 

 
 

12 

Eleven kan forstå hovedindholdet af talt og skrevet engelsk 
om de udvalgte emner. 
 
Eleven kan på et enkelt og forståeligt engelsk udtrykke sig 
mundtligt om de udvalgte emner. 
 
Generelt er præstationen karakteriseret ved et enkelt og 
forståeligt engelsk med uvæsentlige mangler. 

   

Mål niveau F: Kommunikationsstrategier 
Karakter  

Undervisningens mål er at eleven kan: 
 
1. Afprøve og anvende enkle lytte- og læsestrategier 

hensigtsmæssigt i forhold til teksttype, situation og formål, 
2. afprøve og anvende hensigtsmæssige kommunikationsstrategier, 

herunder bruge omskrivninger, overbegreber og synonymer, 
3. afprøve og anvende skrivestrategier efter skriveformål, herunder 

anvende afprøve og viden om skriveprocessens faser, 
4. opsøge og anvende fagets hjælpemidler, hensigtsmæssigt til 

oversættelse, stavning, ordforråd, grammatik, stavekontrol, 
ordbogsopslag, kildesøgning, tekstproduktion 

5. afprøve og anvende informationer og kilder, selvstændigt og kritisk 

02 Eleven har et mangelfuldt overblik over sit oplæg. 
Eleven lytter og reagerer usikkert i samtalen. 

7 Eleven har et rimeligt overblik over sit oplæg. Eleven lytter 
og reagerer i samtalen. 

12 Eleven har overblik over sit oplæg. 
Eleven lytter og reagerer stort set hensigtsmæssigt i 
samtalen. 

Mål niveau F: Sprogbrug og sprogtilegnelse 
Karakter Bedømmelseskriterier 

Undervisningens mål er at eleven kan: 
 
1. På grundlæggende niveau anvende et tilstrækkeligt præcist og 

afgrænset ordforråd inden for udvalgte emner, 
 

2. udtale fremmedsproget klart, tydeligt og forståeligt med et 
afgrænset og veldefineret ordforråd inden for udvalgte emner 
og i udvalgte situationer, 

 
3. tale og skrive fremmedsproget så centrale grammatiske regler 

med betydning for hensigtsmæssig kommunikation følges og 
 

4. anvende grundlæggende regler for opbygning af tekster med sans 
for struktur og sammenhæng inden for relevante, tekster og medier 
i erhverv, uddannelse, samfund og personlige og almene forhold. 

 
 

02 Eleven kan med et mangelfuldt ordforråd referere og 
præsentere et udvalgt stofområde. 
 

7 Eleven kan med et mindre ordforråd referere og præsentere 
et udvalgt stofområde. 
 

12 Eleven kan med et rimeligt ordforråd selvstændigt referere et 

udvalgt stofområde 
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Mål niveau F: Kultur- og samfundsforhold 
Karakter  

Undervisningens mål er at eleven kan: 
 
1. Opnå og anvende grundlæggende viden om adfærd, normer og 

værdier hos brugere af fremmedsproget i erhverv, samfund og i 
personlige og almene sammenhænge, 
 

2. drage sammenligninger og genkende enkle forskelle mellem 
egen kultur og andres kultur og 

 
3. identificere grundlæggende viden om erhverv, kultur og 

samfund i kontakten med mennesker, der bruger fremmedsproget 
som modersmål eller som internationalt kommunikationsmiddel. 

 

02 Eleven drager i meget begrænset omfang sammenligninger 

mellem egen og andres kultur og erhverv. 

7 Eleven drager i begrænset omfang sammenligninger mellem 

egen og andres kultur og erhverv. 

12 Eleven drager sammenligninger mellem egen og andres 

kultur og erhverv. 

   

Mål Niveau E: Kommunikation 
Karakter Bedømmelseskriterier 

Undervisningens mål er at eleven kan: 
 
1. Forstå hovedindholdet af talt fremmedsprog om udvalgte 

emner, 
 
2. forstå hovedindholdet af skrevne fremmedsproglige tekster om 

udvalgte emner, 
 
3. udtrykke sig mundtligt med en vis præcision i et 

sammenhængende sprog med afgrænset ordforråd inden for 
udvalgte afgrænsede emner, 

 
4. redegøre mundtligt for indholdet af de væsentlige informationer i 

udvalgte teksttyper, 
 
5. redegøre for et forberedt stofområde, 
 
6. deltage i samtaler og diskutere alsidige emner, 
 
7. udtrykke sig skriftligt med præcision og i et sammenhængende 

sprog tilpasset emner og kontekster, 
 
8. anvende og bearbejde viden og informationer skriftligt inden for 

alsidige emner, tekster og situationer og 
 
9. anvende multimodale medier til at kommunikere selvstændigt 

mundtligt og skriftligt. 

 

 

02 

Eleven kan med nogen usikkerhed forstå hovedindholdet af 
talt og skrevet engelsk om de udvalgte emner. 
 
Eleven kan på et usikkert engelsk udtrykke sig mundtligt om 
de udvalgte emner. 
 
Generelt er præstationen karakteriseret ved et usikkert 

engelsk, hvor manglerne kan give anledning til 

fejlkommunikation, som eleven kuni ringe omfang kan rette 

op på.  

 

7 

Eleven kan forstå hovedindholdet af talt og skrevet engelsk 
om de udvalgte emner. 
 
Eleven kan på et rimeligt engelsk udtrykke sig mundtligt om 
de udvalgte emner. 
 
Generelt er præstationen karakteriseret ved et rimeligt 

engelsk, hvor manglerne kan give anledning til 

fejlkommunikation, som eleven i nogen grad kan rette op på i 

samtalen. 

 

 

12 

Eleven kan med sikkerhed forstå hovedindholdet af talt og 
skrevet engelsk på de udvalgte emner. 
  
Eleven kan på et godt og ret sammenhængende engelsk 
udtrykke sig mundtligt om de udvalgte emner. 
 
Generelt er præstationen karakteriseret ved et godt engelsk, 

hvor uvæsentligt mangler ikke forstyrrer kommunikationen. 

   

Mål niveau E: Kommunikationsstrategier 
Karakter  

Undervisningens mål er at eleven kan: 
 

1. Afprøve og anvende enkle lytte- og læsestrategier 
hensigtsmæssigt i forhold til teksttype, situation og 
formål, 

2. afprøve og anvende hensigtsmæssige 
kommunikationsstrategier, herunder bruge omskrivninger, 
overbegreber og synonymer, 

02 Eleven har et usikkert overblik over sit oplæg. 
Eleven lytter og reagerer tøvende i samtalen. 

7 Eleven har overblik over sit oplæg. 
Eleven lytter og reagerer acceptabelt i samtalen. 
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3. afprøve og anvende skrivestrategier efter skriveformål, 
herunder anvende afprøve og viden om skriveprocessens 
faser, 

4. opsøge og anvende fagets hjælpemidler, hensigtsmæssigt til 
oversættelse, stavning, ordforråd, grammatik, stavekontrol, 
ordbogsopslag, kildesøgning, tekstproduktion 

5. afprøve og anvende informationer og kilder, selvstændigt og 
kritisk 

12 Eleven har godt overblik over sit oplæg. 
Eleven lytter og reagerer overvejende hensigtsmæssigt i 

samtalen. 

   

Mål niveau E: Sprogbrug og sprogtilegnelse 
Karakter Bedømmelseskriterier 

Undervisningens mål er at eleven kan: 
 
1. Anvende et præcist og afgrænset ordforråd inden for udvalgte 

emner, 
 

2. udtale fremmedsproget klart, tydeligt og præcist med et 
afgrænset og veldefineret ordforråd inden for udvalgte emner 
og i udvalgte situationer, 

 
3. tale og skrive fremmedsproget, så centrale grammatiske regler 

med betydning for hensigtsmæssig og effektiv kommunikation 
følges og 

 
4. anvende væsentlige og grundlæggende regler for opbygning af 

tekster med sans for struktur og sammenhæng inden for relevante 
genrer, tekster og medie i erhverv, uddannelse og samfund samt 
personlige og almene forhold. 

 
 

02 Eleven kan med et mangelfuldt fagligt og alment ordforråd 
referere og præsentere et udvalgt stofområde. 
 

7 Eleven kan med et afgrænset fagligt og alment ordforråd 

selvstændigt referere og præsentere et udvalgt stofområde. 

 

12 

Eleven kan med et præcist ordforråd selvstændigt referere 
og præsentere et udvalgt stofområde. 
 

   

Mål niveau E: Kultur- og samfundsforhold 
Karakter  

Undervisningens mål er at eleven kan: 
 
1. Opnå og anvende viden om adfærd, normer og værdier hos 

brugere af fremmedsproget i erhverv, samfund og i personlige og 
almene sammenhænge, 
 

2. drage sammenligninger og genkende forskelle mellem egen 
kultur og andres kultur og 

 
3. anvende viden om erhverv, kultur og samfund i kontakten med 

mennesker, der bruger fremmedsproget som modersmål eller som 
internationalt kommunikationsmiddel. 

 
 

02 Eleven drager i begrænset omfang sammenligninger mellem 
egen og andres kultur og erhverv. 

7 Eleven drager i nogen omfang sammenligninger mellem 
egen og andres kultur og erhverv. 

 

12 

Eleven drager relevante sammenligninger mellem egen og 
andres kultur og erhverv. 

   

Mål niveau D: Kommunikation 
Karakter Bedømmelseskriterier 

Undervisningens mål er at eleven kan: 
 
1. Forstå indholdet af talt fremmedsprog om alsidige emner, 
 
2. forstå indholdet af skrevne fremmedsproglige tekster om 

alsidige emner, 
 
3. udtrykke sig mundtligt med præcision i et sammenhængende 

sprog med alsidigt ordforråd inden for varierede emner, 
 
4. redegøre mundtligt for indholdet af de væsentlige informationer i 

forskellige teksttyper, 
 
5. redegøre for, forklare og uddybe et forberedt stofområde, 
 

02 Eleven kan med enkelte usikkerheder forstå hovedindholdet 
af talt og skrevet engelsk om alsidige emner. 
 
Eleven kan på et begrænset engelsk udtrykke sig mundtligt 
om alsidige emner. 
 
Generelt er præstationen karakteriseret ved et tøvende 

engelsk, hvor der fejlkommunikeres uden at eleven er i stand 

til at kompensere for dette. 

7 Eleven kan forstå hovedindholdet af talt og skrevet engelsk 
om alsidige emner. 
 
Eleven kan på et overvejende sikkert og sammenhængende 
engelsk udtrykke sig mundtligt om alsidige emner. 
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6. deltage aktivt i samtaler og diskutere alsidige og specifikke 
emner, 

 
7. udtrykke sig skriftligt med præcision og i et sammenhængende 

sprog tilpasset alsidige emner og kontekster, 
 
8. anvende, bearbejde og kommentere viden og informationer skriftligt 

inden for alsidige emner, tekster og situationer og 
 
9. anvende multimodale medier, til at kommunikere mundtligt med 

sikkerhed 
 

Generelt er præstationen karakteriseret ved et godt engelsk, 

hvor kommunikationen dog kan være præget af fejl og 

mangler. 

12 Eleven kan med stor sikkerhed og på selvstændig vis forstå 
hovedindholdet af talt og skrevet engelsk. 
 
Eleven kan på et sikkert og rimeligt flydende engelsk 
udtrykke sig mundtligt om alsidige emner. 
 
Generelt er præstationen karakteriseret ved et sikkert og 

fagligt engelsk, hvor de uvæsentlige mangler ikke forstyrrer 

kommunikationen. 

   

Mål niveau D: Kommunikationsstrategier 
Karakter  

Undervisningens mål er at eleven kan: 
 
1. Selvstændigt vælge og anvende lytte- og læsestrategier 

hensigtsmæssigt i forhold til teksttype, situation og formål, 
2. Selvstændigt vælge hensigtsmæssige kommunikationsstrategier, 

herunder bruge omskrivninger, overbegreber og synonymer, 
3. Selvstændigt vælge skrivestrategier efter skriveformål, herunder 

anvende viden om skriveprocessens faser, 
4. Selvstændigt anvende fagets hjælpemidler hensigtsmæssigt til 

oversættelse, stavning, ordforråd, grammatik, stavekontrol, 
ordbogsopslag, kildesøgning og tekstproduktion og 

5. Selvstændigt anvende informationer og kilder selvstændigt og 
kritisk. 

02 Eleven har nogenlunde sikkert overblik over sit oplæg. 
Eleven lytter og reagerer tøvende i samtalen. 

7 Eleven har et sikkert overblik over sit oplæg. 
Eleven lytter og reagerer hensigtsmæssigt i samtalen. 

 

12 

Eleven har et godt og sikkert overblik over sit oplæg. 
Eleven lytter og reagerer udelukkende hensigtsmæssigt i 

samtalen. 

   

Mål niveau D: Sprogbrug og sprogtilegnelse 
Karakter Bedømmelseskriterier 

Undervisningens mål er at eleven kan: 
 
1. Anvende et præcist og alsidigt ordforråd inden for relevante 

emner, 
 
2. udtale fremmedsproget klart, tydeligt og præcist med et 

alsidigt ordforråd inden for varierede emner og kontekster, 
 
3. tale og skrive fremmedsproget så grammatiske regler med 

betydning for hensigtsmæssig og effektiv kommunikation 
følges med sans for sprogbrug og 

 
4. anvende væsentlige regler for opbygning af tekster med sans for 

struktur og sammenhæng inden for relevante genrer, tekster og 
medier i erhverv, uddannelse og samfund samt almene og 
personlige forhold  

 

02 Eleven kan med et begrænset og fagligt og alment ordforråd 

referere og præsentere et udvalgt stofområde. 

7 Eleven kan med et varieret fagligt og alment ordforråd 

selvstændigt referere og præsentere et udvalgt stofområde. 

12 Eleven kan med et sikkert og varieret fagligt og alment 

ordforråd selvstændigt referere og præsentere et udvalgt 

stofområde. 

   

Mål niveau D: Kultur- og samfundsforhold 
Karakter  

Undervisningens mål er at eleven kan: 
 
1. Opnå, anvende og redegøre for viden om adfærd, normer og 

værdier hos brugere af fremmedsproget i erhverv, samfund og i 
personlige og almene sammenhænge, 

 
2. drage sammenligninger og redegøre for forskelle mellem egen 

kultur og andres kultur og 
 
3. Selvstændigt anvende viden om erhverv, kultur og samfund i 

kontakten med mennesker, der bruger fremmedsproget som 
modersmål eller som internationalt kommunikationsmiddel. 

 
 

02 Eleven drager i mindre omfang sammenligninger mellem 

egen og andres kultur og erhverv. 

7 Eleven drager sammenligninger mellem egen og andres 

kultur og erhverv. 

12 Eleven drager væsentlige sammenligninger mellem egen og 

andres kultur og erhverv. 
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Mål niveau C: Kommunikation 
Karakter Bedømmelseskriterier 

Undervisningens mål er at eleven kan: 
 
1. Forstå indholdet af talt fremmedsprog om alsidige og 

specifikke emner. 
 
2. forstå indholdet af skrevne fremmedsproglige tekster om 

alsidige og specifikke emner 
 
3. udtrykke sig mundtligt med præcision i et sammenhængende 

sprog med alsidigt og kontekstuelt ordforråd inden for 
varierede og specifikke emner, 

 
4. redegøre mundtligt for og forklare indholdet af alsidige og 

konstektuelle tekster og teksttyper, 
 
5. redegøre for, forklare, uddybe og kommentere et forberedt 

stofområde, 
 
6. tage initiativ til og deltage aktivt i samtaler og diskutere 

varierede og komplekse emner i et sprog afpasset til situation 
og samtalemønster, 

 
7. udtrykke sig skriftligt med høj grad af præcision og i et 

sammenhængende sprog tilpasset alsidige og komplekse emner og 
kontekster, 

 
8. anvende, bearbejde og kommentere og analysere viden og 

informationer skriftligt inden for alsidige og specifikke emner, 
tekster og situationer og 

 
9. anvende multimodale medier, til at kommunikere med sikkerhed og 

variation mundtligt og skriftligt. 

02 Eleven kan forstå hovedindholdet af talt og skrevet engelsk 
om varierede og alsidige emner. 
 
Eleven kan udtrykke sig mundtligt om alsidige emner. 
 
Generelt er præstationen karakteriseret ved et lidt tøvende 

engelsk, hvor der fejlkommunikeres og eleven kun i ringe 

grad er i stand til at kompensere for dette. 

7 Eleven kan med sikkerhed forstå hovedindholdet af talt og 
skrevet engelsk om alsidige emner. 
 
Eleven kan på et sikkert, godt og sammenhængende 
engelsk udtrykke sig mundtligt om alsidige emner. 
 
Generelt er præstationen karakteriseret ved et godt og 

rimeligt flydende fagligt engelsk.  

12 Eleven kan på overbevisende og selvstændig vis forstå 
indholdet af talt og skrevet engelsk om alsidige emner. 
 
Eleven kan på et sikkert, ubesværet og ret flydende engelsk 
udtrykke sig mundtligt om alsidige og varierede emner. 
 
Generelt er præstationen karakteriseret ved et sikkert, 

varieret og ret flydende fagligt engelsk.  

 

 

 

 

 

   

Mål niveau C: Kommunikationsstrategier 
Karakter  

Undervisningens mål er at eleven kan: 
 

1. Selvstændigt vælge og anvende lytte- og læsestrategier 
hensigtsmæssigt i forhold til teksttype, situation og 
formål, 

2. Selvstændigt vælge hensigtsmæssige 
kommunikationsstrategier, herunder bruge omskrivninger, 
overbegreber og synonymer, 

3. Selvstændigt vælge skrivestrategier efter skriveformål, 
herunder anvende viden om skriveprocessens faser, 

4. Selvstændigt anvende fagets hjælpemidler hensigtsmæssigt til 
oversættelse, stavning, ordforråd, grammatik, stavekontrol, 
ordbogsopslag, kildesøgning og tekstproduktion og 

5. Selvstændigt anvende informationer og kilder selvstændigt og 
kritisk. 

02 Eleven har overblik over sit oplæg. 
Eleven lytter og reagerer i samtalen. 

7 Eleven har et sikkert overblik over sit oplæg og kan i 
situationen også inddrage nye aspekter.  
Eleven lytter og reagerer præcist og hensigtsmæssigt i 
samtalen. 

12 Eleven har et meget sikkert overblik over sit oplæg og kan i 
situationen nemt inddrage nye aspekter.  
Eleven lytter og reagerer præcist, nuanceret og 
hensigtsmæssigt i samtalen. 

   

Mål niveau C: Sprogbrug og sprogtilegnelse 
Karakter  

Undervisningens mål er at eleven kan: 
 

1. Anvende et præcist og varieret ordforråd inden for varierede 
relevante emner, 

02 Eleven kan med et acceptabelt fagligt og alment ordforråd 

referere og præsentere et udvalgt stofområde. 

7 Eleven kan med et sikkert fagligt og alment ordforråd 

selvstændigt referere og præsentere et udvalgt stofområde. 
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2. udtale fremmedsproget klart, tydeligt, flydende og præcist med 

et alsidigt ordforråd inden for varierede og komplekse emner 
og kontekster, 

 
3. tale og skrive fremmedsproget så grammatiske regler med 

betydning for hensigtsmæssig og effektiv kommunikation 
følges med en høj grad af korrekt og varieret sprogbrug og 

 
4. anvende og forklare væsentlige regler for opbygning af tekster med 

sans for struktur og sammenhæng inden for relevante genrer, 
tekster og medier i erhverv, uddannelse og samfund samt 
personlige og almene forhold. 

12 Eleven kan med præcist og varieret fagligt og alment 

ordforråd selvstændigt referere, præsentere og diskutere et 

udvalgt stofområde. 

   

Mål niveau C: Kultur og samfundsforhold Karakter  

Undervisningens mål er at eleven kan: 
 

1. Opnå, anvende og redegøre for og reflektere over viden om 
adfærd, normer og værdier hos brugere af fremmedsproget i 
erhverv, samfund samt i personlige og almene sammenhænge 

 
2. drage sammenligninger mellem egen kultur og andres kultur 

samt redegøre for og forklare disse forskelle og 
 
3. Selvstændigt anvende viden om erhverv, kultur og samfund i 

kontakten med mennesker, der bruger fremmedsproget som 
modersmål eller som internationalt kommunikationsmiddel og 
reflekterer herover. 

02 Eleven drager i begrænset omfang sammenligninger mellem 

egen og andres kultur og erhverv. 

7 Eleven drager ubesværet sammenligninger mellem egen og 

andres kultur og erhverv. 

12 Eleven drager reflekterede og relevante sammenligninger 

mellem egen og andres kultur og erhverv. 

Eksaminator  

Eksaminator er den fagansvarlige underviser, som leder eksaminationen og meddeler eleven 

den opnåede karakter.  

Censor  

Censor udpeges af skolen eller beskikkes af Undervisningsministeriet.  

Censor skal have indgående og aktuelt kendskab til uddannelseselementets forudsætninger, mål 

og metoder. Ligeledes skal censor have specifik kompetence inden for et eller flere faglige 

delområder, som indgår i uddannelsen og have aktuel viden om uddannelsens 

anvendelsesmuligheder. 

Censor kan stille uddybende spørgsmål til eksaminanden. Censors funktion i øvrigt jf. 

Bekendtgørelse om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser.  

Materiale til censor 

De ukendte opgaver, en fortegnelse over elevernes selvvalgte emner samt en oversigt over 

gennemført undervisning, sendes til censor forud for prøveafholdelse. 

Omprøve  

Ved en ikke bestået prøve tilbydes eleven normalt en omprøve. En elev kan deltage i samme 

prøve 2 gange. Skolen fastsætter tidspunktet for omprøve i samarbejde med eleven, den vil 

normalt afvikles inden for 10 arbejdsdage efter prøven.  
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Eleven går til omprøve i en anden ukendt opgave end den udtrukne. Forud for prøven tilbydes 

eleven en vejledningssamtale med den fagansvarlige underviser.  

 

Tidsrammen for omprøven er som ved den ordinære prøve. Eksaminator er den fagansvarlige 

underviser. Der udpeges en ny censor.  

Ved sygdom  

Hvis eleven på grund af dokumenteret (evt. lægeerklæring) sygdom er forhindret i at deltage i 

eller at gennemføre prøven, tilrettelægger skolen i samråd med eleven en ny prøve, der foregår 

efter regler som for den ordinære prøve. Prøven afholdes hurtigst muligt efter overstået sygdom. 

Prøvetidspunktet fastsættes af skolen.  

Henvisninger  

Bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk i 

erhvervsuddannelserne (BEK nr. 1364 af 11/12/2019 eller BEK nr. 37 af 15/01/2020 afhængigt af 

om eleven er startet inden eller efter 17. januar 2020) 

 

 

 

Prøver er offentlige tilgængelige medmindre andet følger af de praktiske forhold.  Kun 
kommende eksaminatorer kan overvære voteringen efter aftale med skolens ledelse. 
 

 


