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Kommentar

12

Den
fremragende
præstation

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

Bemærk ordet ”fremragende”.
Der skal altså være tale om
en præstation, der rager
frem, - altså adskiller sig fra
den dygtige ”ok-besvarelse”.
12-tallet ligger langt over
middelpræstationen. Der må
godt være ubetydelige fejl –
ja, men der skal stadig være
noget, der strækker sig ud
over det, der kan læres
udenad.
For at få 12 skal din
fremlægning skal være
næsten fejlfri, derud over kan
det f.eks. være, at du laver en
original perspektivering, som
du selv har fundet frem til –
altså ”Hvad kan alt det, jeg
nu har fortalt jer, faktisk
bruges til?” - Det ville kunne
gøre en god præstation
fremragende præstation

10

Den fortrinlige
præstation

Karakteren 10 gives for
den fortrinlige
præstation, der
demonstrerer
omfattende opfyldelse af
fagets mål, med nogle
mindre væsentlige
mangler.

Hvad er forskellen på
”fremragende” og
”fortrinlige”? Vi er stadig med
10-tallet i et område, hvor
eleven ikke bare opfylder
fagets mål, men gør det i en
omfattende grad. Altså stadig
lidt mere end man egentlig
ville kunne forvente – der skal
kunne ses ”fortrin”. 10-tallet
hæver sig over
middelpræstationen Der må
godt være mindre væsentlige
mangler – Ja, men
besvarelsen skal stadig være
”fortrinlig”
For at få 10 skal din
fremlægning skal være med
meget få fejl, der ud over kan
det f.eks. være, at du laver en
perspektivering, som du ikke
nødvendigvis selv har fundet
på, men som er kendt i
forvejen, men stadig: ”Hvad
kan alt det, jeg nu har fortalt
jer, faktisk bruges til?” - Det
ville kunne gøre en god
præstation fortrinlig.

7

4

02

Den gode
præstation

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

7 er altså en meget rummelig
karakter. Der er tale om en
god præstation, der opfylder
fagets mål. Det vil altså sige,
at eleven har lært det han
eller hun skulle, og fagets mål
er opfyldt, men samtidig er
der plads til en del fejl. 7 må
betragtes som en middel
karakter eller lidt over middel.
For at få 7 skal du
demonstrere, at du i
grundlæggende har forstået
faget. Du må godt lave nogle
fejl ind i mellem, og du skal
måske hjælpes lidt på vej,
men det er vigtigt, at du ikke
taber fokus på den
problematik, som din opgave
handler om.

Den jævne
præstation

Karakteren 4 gives for
den jævne præstation,
der demonstrerer en
mindre grad af
opfyldelse af fagets mål,
med adskillige
væsentlige mangler.

Karakteren 4 er også
rummelig, men vi er nu lidt
under middel. Det er ikke
dårligt, men heller ikke en
god præstation - lidt i
underkanten af hvad man vil
forvente. Man kan bruge
fagets metoder og kender til
de vigtigste begreber, men
mangler overblik og
uddybende detaljer.
Karakteren 4 vil du få, når du
demonstrerer, at du har
forstået en del af faget, men
alligevel laver en del fejl. Du
har ikke helt styr på stoffet,
men du holder dig nogenlunde
på rette spor. Du er noget
usikker i fagets metoder.

Den
tilstrækkelige
præstation

Karakteren 02 gives for
den tilstrækkelige
præstation, der
demonstrerer den
minimalt acceptable grad
af opfyldelse af fagets
mål.

Vi er under middel.
Præstationen er ikke god,
men kan lige akkurat
godkendes. Den er i
underkanten af hvad man vil
forvente, men dog bestået.
02 får du, hvis du
demonstrerer, at du har
forstået så meget af faget, at
det kan accepteres. Du laver
mange fejl, du har ikke styr
på stoffet, men du holder dig
nogenlunde på rette spor. Du
er usikker i fagets metoder.

00

Den
utilstrækkelige
præstation

Karakteren 00 gives for
den utilstrækkelige
præstation, der ikke
demonstrerer en
acceptabel grad af
opfyldelse af fagets mål.

Det betyder, at du ikke har
bestået i faget.
00 betyder at du har vist, at
du ikke har forstået nok af
det, I har gennemgået. Du
laver for mange fejl, du har
ikke styr på stoffet, og du
holder dig ikke til det faglige
emne.

-3

Den ringe
præstation

Karakteren -3 gives for
den helt uacceptable
præstation

Det betyder, at du er meget
langt fra at have bestået i
faget.
-3 betyder At Du har vist, at
du ikke har forstået det, I har
gennemgået. Du laver alt for
mange fejl, du har ikke styr
på stoffet, og du holder dig
ikke til det faglige emne.

