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Prøvebeskrivelse 

Engelsk niv. F, E, D og C  

 

 
Denne prøvebeskrivelse tager afsæt i BEK nr 567 af 03/05/2019 bilag 8 
 

Beskrivelse af prøven  
 
Der afholdes en mundtlig prøve på grundlag af elevens selvvalgte emne samt en ukendt opgave (prøvespørgsmål) ud-
arbejdet af SOSU Østjylland. 

Den ukendte opgave, som består af en ekstemporaltekst med medfølgende opgavespørgsmål, tildeles ved lodtræk-
ning. Ved lodtrækningen skal eksaminator være til stede sammen med censor eller en repræsentant for skolens prø-
veansvarlige. Den ukendte opgave må kun anvendes op til 3 gange pr. prøvedag og må ikke anvendes på efterfølgende 
prøvedage. Endvidere skal sidste elev altid have 4 trækningsmuligheder. 

De ukendte opgaver og det materiale, der indgår som grundlag for prøven dækker tilsammen de væsentlige faglige 

mål, som SOSU Østjylland har udvalgt til prøven (se nedenfor) 

De ukendte opgaver samt en fortegnelse over elevernes selvvalgte emner sendes til censor forud for prøvens afhol-
delse senest 7 dage før første prøvedag. 

SOSU Østjylland har valgt at give 60 min. forberedelsestid. Forberedelsestidens er tilpasset de ukendte opgavers om-
fang. 

Opgaverne stilles til en ekstemporaltekst, som har tilknytning til tekster anvendt i undervisningen. Ekstemporalteksten 
har medfølgende opgavespørgsmål udformet af underviseren.  

Eksaminationen af den enkelte elev varer ca. 30 minutter, inklusive votering. 

Eksaminationen er todelt. 

Første del består af elevens præsentation af den ukendte opgave og samtale med eksaminator og censor om denne. 
Ca. 10 minutter i alt. 

Anden del består af elevens præsentation og fremlæggelse af elevens selvvalgte emne suppleret med uddybende 
spørgsmål fra eksaminator og censor. Ca. 10 minutter i alt.  

Herefter votering i op til 10 min. 

Eleven vælger selv om eksaminationen startes med ekstemporaltekst eller selvvalgt emne. 

Elevens præstation helhedsbedømmes efter 7-trinsskalaen. 
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Bedømmelseskriterier 

 
Skolen anvender de bedømmelseskriterier, som er angivet for fagets respektive niveauer i nyeste bekendtgørelse (BEK 
567) 
 

Udvalgte fagmål 

F-niveau: 

På grundlæggende niveau forstå hovedindholdet af talt fremmedsprog om udvalgte afgrænsede emner. 
 
Afprøve og anvende enkle lytte- og læsestrategier hensigtsmæssigt i forhold til teksttype, situation og formål. 
 
På grundlæggende niveau anvende et tilstrækkeligt præcist og afgrænset ordforråd inden for udvalgte emner. 
 
Opnå og anvende grundlæggende viden om adfærd, normer og værdier hos brugere af fremmedsproget i erhverv, 
samfund og i personlige og almene sammenhænge 
 
E-niveau: 
 
Forstå hovedindholdet af talt fremmedsprog om udvalgte emner. 
 
Afprøve og anvende enkle lytte- og læsestrategier hensigtsmæssigt i forhold til teksttype, situation og formål. 
 
Anvende et præcist og afgrænset ordforråd inden for udvalgte emner. 
 
Opnå og anvende viden om adfærd, normer og værdier hos brugere af fremmedsproget i erhverv, samfund og i per-
sonlige og almene sammenhænge. 

D-niveau: 

Forstå indholdet af talt fremmedsprog om alsidige emner. 

Selvstændigt vælge og anvende lytte- og læsestrategier hensigtsmæssigt i forhold til teksttype, situation og formål. 
 
Anvende et præcist og alsidigt ordforråd inden for relevante emner. 
 
Opnå, anvende og redegøre for viden om adfærd, normer og værdier hos brugere af fremmedsproget i erhverv, sam-
fund og i personlige og almene sammenhænge. 

 

C-niveau: 

Forstå indholdet af talt fremmedsprog om alsidige og specifikke emner. 
 
Selvstændigt vælge og anvende lytte- og læsestrategier hensigtsmæssigt i forhold til teksttype, situation og formål. 
 
Anvende et præcist og varieret ordforråd inden for varierede relevante emner. 
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Opnå, anvende og redegøre for og reflektere over viden om adfærd, normer og værdier hos brugere af fremmedspro-
get i erhverv, samfund samt i personlige og almene sammenhænge. 
 

Eksaminationsgrundlag 

Eksaminationsgrundlaget udgøres af skolens prøvespørgsmål til eleven og af elevens selvvalgte emne. 

 

Bedømmelsesgrundlag 

Bedømmelsesgrundlaget udgøres af elevens præstation ved prøven.  

 

 


