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Samfundsfag, 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 gør klart og præcist rede for emnet og den valgte 

problemstilling. Eksaminanden giver et selvstændigt og veldi-

sponeret oplæg og demonstrerer stor sikkerhed i valg af metoder 

og faglige begreber. I den efterfølgende samtale demonstrerer 

eksaminanden overblik og indsigt i de sociologiske, politiske, 

økonomiske og internationale forhold, der berøres under samta-

len. Samtalen viser, at eksaminanden overbevisende og på et 

fagligt grundlag kan forholde sig kritisk til gennemgåede emner 

og problemstillinger på baggrund af et personligt tilegnet værdi-

grundlag. 

7 Karakteren 7 gives for 

den gode præstation, 

der demonstrerer opfyl-

delse af fagets mål, med 

en del mangler 

 

Eksaminanden gør nogenlunde rede for emnet og den valgte 

problemstilling. Eksaminanden giver et nogenlunde struktureret 

oplæg og demonstrerer rimelig sikkerhed i valg af metoder og 

faglige begreber. I den efterfølgende samtale demonstrerer ek-

saminanden et godt kendskab til sociologiske, politiske, økono-

miske og internationale forhold der berøres under samtalen. 

Samtalen viser at eksaminanden i nogen grad på et fagligt 

grundlag kan forholde sig kritisk til gennemgåede emner og 

problemstillinger på baggrund af et personligt tilegnet værdi-

grundlag. 

02 Karakteren 02 gives for 

den tilstrækkelige præ-

station, der demonstre-

rer den minimalt accep-

table grad af opfyldelse 

af fagets mål 

 

Eksaminanden gør noget usikkert rede for emnet og den valgte 

problemstilling. Eksaminanden giver et noget usikkert oplæg og 

demonstrerer en begrænset sikkerhed i valg af metoder og fagli-

ge begreber. I den efterfølgende samtale demonstrerer eksami-

nanden i tilstrækkelig grad kendskab til de sociologiske, politi-

ske, økonomiske og internationale forhold der berøres under 

samtalen. Samtalen viser, at eksaminanden i begrænset omfang 

på et fagligt grundlag kan forholde sig kritisk til gennemgåede 

emner og problemstillinger på baggrund af et personligt tilegnet 

værdigrundlag. 


