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

Livsanskuelse, niveau D 

Mundtlig prøve 
 

 

Karakter Betegnelse Beskrivelse 

12 Karakteren 12 gives for 
den fremragende præ-

station, der demonstre-
rer udtømmende opfyl-
delse af fagets mål, med 
ingen eller få uvæsentli-
ge mangler 

 

Eksaminanden gennemfører sit mundtlige oplæg klart og 
velstruktureret. 

I den efterfølgende samtale kan eksaminanden ubesværet 
identificere og beskrive eksistentielle eller etiske problemstil-
linger. Eksaminanden kan gøre rede for teorier, der udsprin-
ger af filosofiske, religiøse eller samfundsmæssige overvejel-
ser. 

Eksaminanden demonstrerer en overbevisende forståelse af 
livsanskuelsers betydning for individ, samfund og kultur og 
vurderer velbegrundet udsagn og argumenter, der bygger på 
forskellige livssyn og værdigrundlag. 

Eksaminanden perspektiverer sikkert og selvstændigt livsan-
skuelsers historiske eller nutidige betydning. 

7 Karakteren 7 gives for 
den gode præstation, 
der demonstrerer opfyl-
delse 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 og beskrive eksistentielle eller etiske pro-
blemstillinger. Eksaminanden kan delvist gøre rede for teori-
er, der udspringer af filosofiske, religiøse eller samfunds-
mæssige overvejelser. 

Eksaminanden demonstrerer en god forståelse af livsanskuel-
sers betydning for individ, samfund og kultur og vurderer 
delvist begrundet udsagn og argumenter, der bygger på for-
skellige livssyn og værdigrundlag. 

Eksaminanden perspektiverer med en del hjælp livsanskuel-
sers historiske eller nutidige betydning. 

02 Karakteren 02 gives for 
den tilstrækkelige præ-

station, der demonstre-
rer den minimalt accep-
table 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 og beskrive eksistentielle eller etiske pro-
blemstillinger. Eksaminanden kan i netop acceptabel grad 
gøre rede for teorier, der udspringer af filosofiske, religiøse 
eller samfundsmæssige overvejelser. 

Eksaminanden demonstrerer en begrænset forståelse af livs-
anskuelsers betydning for individ, samfund og kultur og vur-
derer i netop acceptabel grad begrundet udsagn og argumen-
ter, der bygger på forskellige livssyn og værdigrundlag. 

Eksaminanden perspektiverer mangelfuldt livsanskuelsers 
historiske eller nutidige betydning. 


