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Kl. 10.30-12.30

Rammeovervejelser for 
ny Eksamensopgave C.

Bedømmelsen C

Det Grønne Bord C

Erfaringsudveksling + 
gruppeøvelse med 
medbragt opgave
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Rammeovervejelser, C niveau med fokus på taksonomi
• Den gamle eksamensform A er lagt i graven.
• 48 min. forberedelse, 24 min. Eksamination (inkl. votering), 
• Opgavens emneområder angives i overskriften
• Fortløbende nummerering af opgaver
• Aktualitets/nutidskrav.
• Inddragelse af demokratisk forståelse, digital dannelse
• Taksonomisk opbygning (jf. vejledningen)

• 1. Redegøre, fx gør rede for erstatningsbetingelserne, aftalemodellen, GRL 
frihedsrettigheder mv.

• 2. Forklaring/belysning (analyse), fx forklar forskellen mellem stærke og svage 
ugyldighedsgrunde med eksempler, belys forskellene mellem handelskøb og 
forbrugerkøb med eksempler mv.

• 3. Foretag via juridisk metode en begrundet vurdering af, hvorledes konflikten skal 
løses, foretag via juridisk metode en begrundet vurdering af, hvordan kreditorerne er 
stillet” mv.



4

Rammeovervejelser, C niveau omfang
• En god ide at inddrage en artikel / afgørelse fra det virkelige liv, som 

skal inddrages (det anbefales ca. 1 normalside)

• En god ide at inddrage flere emner -> samtalesfæren udvides og 
bedre indblik i eksaminandens (faglige) kompetencer
• Pas dog på at opgaven ikke bliver for omfattende, max. 3 emner

• Tommelfingerregel: Opgaven skal være ca. 1 - 1 1/2 normalside

• Ikke udelukkende fokus på fagfaglighed og 3 trins raketter, men 
ønskværdigt at inddrage kompetencer/ressourcer
• Fx forbundet med faglige sammenspil, det obligatoriske projektforløbet, 

PBL elementer og generel argumentationsopbygning (påstand, belæg) mv.
• UV spiller vigtig rolle ift. kompetencer!



Bedømmelse, jf. vejledningen C niveau



Bedømmelse, fra vejledningen 4.3 C niveau



”Det Grønne 
Bord”

• Bordgruppe og efterfølgende 
Plenum diskussion af selve 
eksaminationen herunder 
spørgeramme, spørgeteknik, 
censors rolle mv. og naturligvis 
selve voteringen og særligt 
karakterniveau.
• Bordgrupper / plenum diskussion





Sommer 2019 
eksamen:
Erfarings-
udveksling

11.30-12.30



Tilbagemeldinger (udfordringer) fra 
sommer 2019

• Forældede genbrugte opgaver, ÷ aktualitet)
• Manglende inddragelse af nye elementer 

som demokratisk forståelse og digital 
dannelse.
• Manglende sammenhæng i opgaver med 

korte isolerede problemstillinger.
• Lukkede spørgsmål som guider eleven for 

meget og ikke tillader taksonomisk 
udfoldelse
• Mangelfulde undervisningsbeskrivelser 

(manglende opdatering)
• Oplever fald i niveau ift. gammel ordning 

(data ikke tilgængeligt endnu)
• ANDET? Bord/Plenum input



Den gode 
eksamensopgave?
Gruppeøvelse

•Med afsæt i dagens 
diskussioner og output 
diskutér og giv feedback til 
hinandens medbragte 
eksamensopgaver i 
par/smågrupper


