
Avu: Vejledende karakterbeskrivelse 

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

Naturvidenskab, niveau G 

Mundtlig prøve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karakter Betegnelse Beskrivelse 

12 Karakteren 12 gives for 
den fremragende præsta-
tion, der demonstrerer 
udtømmende opfyldelse 
af fagets mål, med ingen 
eller få uvæsentlige 
mangler 

 

Eksaminanden gennemfører sit mundtlige oplæg klart og 
velstruktureret. 

  I den efterfølgende samtale anvender eksaminanden et præ-
cist grundlæggende naturvidenskabeligt fagsprog og anvender 
med sikkerhed enkle naturvidenskabelige modeller. 

  Eksaminanden beskriver overbevisende relevante kredsløb 
og demonstrerer et stort kendskab til eventuelle sundhedsfak-
torer. Eksaminanden demonstrerer ligeledes et stort kendskab 
til samspillet mellem menneske og natur og til processer i 
naturen. 

  Eksaminanden perspektiverer med stort overblik og selv-
stændigt naturfaglige emner og problemstillinger. 

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

 

Eksaminanden gennemfører sit mundtlige oplæg nogenlunde 
klart og delvist struktureret. 

  I den efterfølgende samtale anvender eksaminanden nogen-
lunde præcist et grundlæggende naturvidenskabeligt fagsprog 
og anvender delvist sikkert enkle naturvidenskabelige model-
ler. 

  Eksaminanden beskriver med en del hjælp relevante kreds-
løb og demonstrerer et godt kendskab til eventuelle sundheds-
faktorer. Eksaminanden demonstrerer ligeledes et godt kend-
skab til samspillet mellem menneske og natur og til processer 
i naturen. 

  Eksaminanden perspektiverer med en del hjælp naturfaglige 
emner og problemstillinger. 

02 Karakteren 02 gives for 
den tilstrækkelige præ-
station, der demonstrerer 
den minimalt acceptable 
grad af opfyldelse af 
fagets mål 

 

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

  I den efterfølgende samtale anvender eksaminanden upræ-
cist et grundlæggende naturvidenskabeligt fagsprog og an-
vender med meget hjælp enkle naturvidenskabelige modeller. 

  Eksaminanden beskriver med meget hjælp relevante kreds-
løb og demonstrerer et begrænset kendskab til eventuelle 
sundhedsfaktorer. Eksaminanden demonstrerer ligeledes et 
begrænset kendskab til samspillet mellem menneske og natur 
og til processer i naturen. 

  Eksaminanden perspektiverer usikkert og mangelfuldt natur-
faglige emner og problemstillinger. 



 

Avu: Vejledende karakterbeskrivelse 

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

Naturvidenskab, 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 uvæsent-
lige mangler 

 

Eksaminanden gennemfører sit mundtlige oplæg klart og vel-
struktureret. 

I den efterfølgende samtale anvender eksaminanden et præcist 
grundlæggende naturvidenskabeligt fagsprog og anvender 
med sikkerhed enkle naturvidenskabelige modeller. 

Eksaminanden kan med stort overblik inddrage kredsløb og 
balancer ved forklaring og vurdering af naturfaglige emner. 
Eksaminanden kan overbevisende redegøre for og vurdere 
eventuelle sundhedsfaktorer. Eksaminanden kan ligeledes 
overbevisende redegøre for og vurdere dels samfundsmæssige 
konsekvenser af samspillet mellem menneske og natur, dels 
processer i naturen og teknologiske forandringer. 

Eksaminanden perspektiverer med stort overblik og selvstæn-
digt naturfaglige emner og problemstillinger. 

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 anvender eksaminanden et nogen-
lunde præcist grundlæggende naturvidenskabeligt fagsprog og 
anvender med en del hjælp enkle naturvidenskabelige model-
ler. 

Eksaminanden kan med en del hjælp inddrage kredsløb og 
balancer ved forklaring og vurdering af naturfaglige emner. 
Eksaminanden kan i nogen grad redegøre for og vurdere even-
tuelle sundhedsfaktorer. Eksaminanden kan ligeledes i nogen 
grad redegøre for og vurdere dels samfundsmæssige konse-
kvenser af samspillet mellem menneske og natur, dels proces-
ser i naturen og teknologiske forandringer. 

Eksaminanden perspektiverer med en del hjælp naturfaglige 
emner og problemstillinger. 

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 uklart og 
noget usammenhængende. 

I den efterfølgende samtale anvender eksaminanden upræcist 
et grundlæggende naturvidenskabeligt fagsprog og anvender 
med meget hjælp enkle naturvidenskabelige modeller. 

Eksaminanden kan med meget hjælp inddrage kredsløb og 
balancer ved forklaring og vurdering af naturfaglige emner. 
Eksaminanden kan i begrænset omfang redegøre for og vurde-
re eventuelle sundhedsfaktorer. Eksaminanden kan ligeledes 
usikkert og i begrænset omfang redegøre for og vurdere dels 
samfundsmæssige konsekvenser af samspillet mellem menne-
ske og natur, dels processer i naturen og teknologiske foran-
dringer. 

Eksaminanden perspektiverer usikkert og mangelfuldt natur-
faglige emner og problemstillinger. 

 


