
  
     

   
  

 
 

Nye mundtlige
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Fælles for mundtlig eksamen 
STX A og B 
• Prøvematerialet består af ubearbejdet materiale 
• Prøvematerialet skal være tematisk tilknyttet et studeret emne 
• Emnerne skal tilsammen dække faglige mål og kernestoffet 
• Prøvematerialet skal være én eller flere tekster 

• materialet må ikke vægtes for eleven, hvis der fx indgår to tekster (jf. Vejl. s. 24/26) 

• Prøvematerialet skal indeholde korte instrukser på engelsk 
• Det enkelte materiale skal give eleven mulighed for at demonstrere 

målopfyldelse i forhold til en række af de faglige mål og ikke kun 
enkelte mål 

Omfang: 1 normalside: 
• prosa = 2400 enheder (antal anslag inkl. mellemrum) 
• drama/lyrik = 30 linjer 
• elektronisk materiale (audio/video) = 3 minutter 
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Mundtlig eksamen
STX B - specifikt 

• Prøvematerialet kan bestå af såvel kendte som ukendte tekster, der skal 
præsenteres, analyseres, fortolkes og perspektiveres 

• Mindst én tekst skal være ukendt 
• mulighed for at kombinere (uddrag af) læst tekst med en ukendt tekst 

• Omfang på to til tre normalsider (dvs. 4800-7200 enheder) 
eller seks til ni minutters afspillet tekst (audio/video) eller en 

kombination 

Forberedelsestid: ca. 60 minutter 
Eksaminationstid: ca. 30 min. – m. mundtlig præsentation (ca. 8 min.) 
+ samtale 
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Mundtlig eksamen
STX A - specifikt 

• Prøvematerialet skal bestå af ukendt materiale, der skal præsenteres, 
analyseres, fortolkes og perspektiveres 
- nb: ingen mulighed for at anvende kendt/læst tekst 

• Shakespeare skal være repræsenteret 
• som originaltekst eller i kraft af tekstmateriale fra en anden tidsperiode, hvis der er en klar 

sammenhæng med de læste Shakespeare-tekster 
• IKKE No Fear Shakespeare (bearbejdet materiale) 

• Omfang på tre til fire normalsider (dvs. 7200-9600 enheder) 
eller ni til 12 minutters afspillet tekst (audio/video) eller en kombination 

Forberedelsestid: 60 minutter 
Eksaminationstid: 30 minutter. – m. mundtlig præsentation (ca. 8 
min.) + samtale 
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FAQ 
Hvad er kendt tekst? 

• Tekst, der er læst i undervisningen 
• Klip fra filmatisering af en læst roman 
• Uddrag fra roman, hvor filmen har været brugt i undervisningen 
• Uddrag fra romanserier, hvor man har læst et uddrag fra fx seriens første bind 
• Nick Adams noveller osv 

Hvad med graphic novels? 
• En tommelfingerregel kan være, at første grundige gennemlæsning må tage ca. ligeså 

lang tid, som første grundige gennemlæsning af andre eksamenstekster. 

Uddybes i FAQ om eksamen 2019 (ultimo april 2019)!!! 
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STX B 
• behersker et sammenhængende og 

forholdsvis flydende engelsk med relativ 
høj grad af grammatisk korrekthed 

• giver en klart sammenhængende 
præsentation 

• analyserer, fortolker og perspektiverer 
prøvematerialet med anvendelse af 
fagets analytiske begreber og 
metoder 

• anvender den viden, der er opnået i 
arbejdet med det studerede emne. 

Der lægges i bedømmelsen vægt på, at 
eksaminanden kan indgå i uddybende 
samtale om præsentationen. 

Én karakter ud fra en helhedsvurdering 

STX A 
• behersker et flydende og nuanceret 

engelsk med høj grad af grammatisk 
korrekthed og evne til selvkorrektion 

• giver en velstruktureret 
præsentation 

• analyserer, fortolker og perspektiverer 
prøvematerialet med anvendelse af 
fagets analytiske begreber og 
metoder 

• anvender den viden, der er opnået i 
arbejdet med det studerede emne. 

Der lægges i bedømmelsen vægt på, at 
eksaminanden kan indgå i uddybende 
samtale om præsentationen. 

Én karakter ud fra en helhedsvurderingJanuar 2019 



   
    

       
         

     
 

          
             

   
              

   

 
 

Prøvemateriale og korte instrukser 
I Vejledningen står (s. 24-25/26)… 
• Forsiden til prøvematerialet skal indeholde: emne, tekstens/teksternes titler, 

forfatter, udgivelsesår, evt. særlige tekstoplysninger (fx om det er et uddrag) 
• Forsiden skal endvidere indeholde de mundtlige bedømmelseskriterier 

(læreplanen § 4.3.) 

Om de korte instrukser står der bl.a. i vejledningen (s. 24-25/26): 
Det er vigtigt, at der “gives god plads til elevens selvstændige analyser og vurderinger” 
Dvs. instrukserne skal: 
• fungere som en hjælp til eleven 
• præcisere; stille få og præcise krav til fx to elementer, som eleven skal komme ind 

på i sin præsentation 
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Eksempel instruks/forside
STX B 
Theme: Winning Freedom 

Text: Nelson Mandela, “Let freedom reign” (1994) (inaugural speech 
given in Pretoria, May 10, 1994) 

You must analyse and interpret “Let freedom reign” by Nelson
Mandela and make a presentation (roughly 8 minutes) of the text and
relate it to the theme. 

Apart from your own points, you must include the following 
points in your presentation: 

• Mandela’s use of stylistic devices 
and 

• the message 
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Eksempel instruks/forside
STX A 

Theme: Disconnections (American Postmodernism) 

Text: James Franco, “Halloween” (2010) (short story) (abridged) 

You must analyse and interpret “Halloween” by James Franco and make 
a presentation (roughly 8 minutes) of the text and relate it to the theme. 
Apart from your own points, you must include the following points in 
your presentation: 

• interrelationships between characters 
and 
• the style of writing used by James Franco 
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Eksempler på 
prøvemateriale… 
I google drev mappen 

https://bit.ly/2QESauc 
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Ude ved gruppebordene… 
Diskuter… 
• Jeres medbragte eksempler på prøvemateriale. 

Hvad skal man være opmærksom på? 

• Hvilken betydning får muligheden for at kombinere kendt og 

ukendt tekst på B-niveau? 
Hvad skal man være opmærksom på? 

• Hvordan kan man stille eksamensspørgsmål indenfor det udvidede tekstbegreb? 

• Hvordan man kan aktivere eleverne i forhold til instrukserne fx i de sidste 4-5 uger før 
eksamen? 

Upload eksemplerne i googlemappen. 
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