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

Engelsk niveau D, Skriftlig 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 uvæsent-
lige mangler 
 

Besvarelsen er veldisponeret og sammenhængende. Den har et 
passende omfang, og indholdet er fyldigt og dækkende i for-
hold til opgaveformuleringerne. Eksaminanden afpasser den 
skrevne tekst i forhold til modtager og indhold. Eksaminanden 
demonstrerer brugen af tekstanalytiske grundbegreber og ud-
trykker holdninger og viden. 
Eksaminanden viser stor sikkerhed i den engelske ortografi, i 
brugen af idiomatiske udtryk og i den centrale grammatik. 
Ordvalget er relevant og varieret. 
Der kan forekomme få fejl, som dog ikke er ikke meningsfor-
styrrende. 

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

Besvarelsen er nogenlunde disponeret og sammenhængende. 
Den har et passende omfang, og indholdet er dækkende i for-
hold til opgaveformuleringerne. Eksaminanden afpasser del-
vist den skrevne tekst i forhold til modtager og indhold. 
Eksaminanden viser kendskab til enkelte, tekstanalytiske 
grundbegreber og giver i nogen grad udtryk for holdninger og 
viden. 
Eksaminanden viser overvejende sikkerhed i den engelske 
ortografi, i brugen af idiomatiske udtryk og i den centrale 
grammatik. 
Ordvalget er dækkende og relativt varieret. 
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 
fagets mål 
 

Besvarelsen er uklar i dispositionen, og den er usammenhæn-
gende, men gennemgående forståelig. Omfanget er accepta-
belt, og indholdet er begrænset. Eksaminanden demonstrerer i 
ringe grad forståelse for tekstanalytiske grundbegreber og giver 
ikke udtryk for holdninger, men dog for en begrænset viden. 
Eksaminanden viser usikkerhed i den engelske ortografi, i bru-
gen af idiomatiske udtryk og i den centrale grammatik. 
Ordvalget er begrænset og ikke varieret. 
Der kan forekomme mange fejl, hvoraf enkelte er meningsfor-
styrrende. 


