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

Samarbejde og kommunikation, 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 mang-
ler 

 

Eksaminanden gennemfører sit mundtlige oplæg klart og vel-
struktureret. 

Eksaminanden identificerer og anvender ubesværet grundlæg-
gende former for verbal og nonverbal kommunikation og de-
monstrerer en overbevisende forståelse og anvendelse af centra-
le begreber vedrørende samarbejde og grupperelationer. 

Eksaminanden kan reflektere over egne forudsætninger og egen 
indflydelse på samarbejdsprocesser. 

Eksaminanden demonstrerer et stort kendskab til konflikter og 
konflikthåndtering og demonstrerer et elementært kendskab til 
organisationsteori og samspillet mellem individ og organisation. 

Eksaminanden demonstrerer et stort kendskab til ledelses be-
tydning for medarbejderes motivation, engagement og psykisk 
arbejdsmiljø. 

Eksaminanden kan selvstændigt sætte det teoretiske stof i rela-
tion til praksis. 

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. 

Eksaminanden identificerer og anvender med en del hjælp 
grundlæggende former for verbal og nonverbal kommunikation 
og demonstrerer en god forståelse og anvendelse af centrale 
begreber vedrørende samarbejde og grupperelationer. 

Eksaminanden kan i nogen grad reflektere over egne forudsæt-
ninger og egen indflydelse på samarbejdsprocesser. 

Eksaminanden demonstrerer kendskab til konflikter og kon-
flikthåndtering og demonstrerer et elementært kendskab til or-
ganisationsteori og samspillet mellem individ og organisation. 

Eksaminanden demonstrerer kendskab til ledelses betydning for 
medarbejderes motivation, engagement og psykisk arbejdsmiljø. 

Eksaminanden kan med en del hjælp sætte det teoretiske stof i 
relation til praksis. 

02 Karakteren 02 gives for 
den tilstrækkelige præ-

station, der demonstrerer 
den minimalt acceptable 
grad af opfyldelse af fa-
gets mål 

 

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

Eksaminanden identificerer og anvender med meget hjælp 
grundlæggende former for verbal og nonverbal kommunikation 
og demonstrerer en begrænset forståelse og anvendelse af cen-
trale begreber vedrørende samarbejde og grupperelationer. 

Eksaminanden kan i mindre grad reflektere over egne forudsæt-
ninger og egen indflydelse på samarbejdsprocesser. 

Eksaminanden demonstrerer et begrænset kendskab til konflik-
ter og konflikthåndtering og demonstrerer i enkelte tilfælde et 
elementært kendskab til organisationsteori og samspillet mellem 
individ og organisation. 

Eksaminanden demonstrerer et begrænset kendskab til ledelses 



betydning for medarbejderes motivation, engagement og psy-
kisk arbejdsmiljø. 

Eksaminanden kan med meget besvær sætte det teoretiske stof i 
relation til praksis. 

 


