Generel instruks til mundtlig eksamen i engelsk (A & b-niveau)
Opgivelser:
Forberedelse:
Eksamensspørgsmål:

Eksamination:

Valgte emner (se undervisningsbeskrivelse i Lectio)
1 time – med ordbog, noter og Lectio-adgang, men uden øvrig
internetadgang og telefon.
Ulæst tekst på 2-5 ns (engelsk B) 3-6 ns (engelsk A). (1 ns = 1300 bogstaver –
eller 30 linjer poesi eller 30 drama) generelt uden gloser.
Eksamensteksten handler om et af de læste emner, og det står på teksten,
hvilket emne den indgår i.
30 minutter inkl. votering

Fiktionstekst:







Præsentation af teksten, ca. 10 minutter
Kort præsentation (genre + where, when, how, and who)
Analyse & fortolkning
Her kan det også være en god idé, at du læser relevante afsnit op, som du selv
vælger til at understøtte din præsentation og argumentation. Husk, at det er nu, at
du skal vise, at du kan bruge de relevante faglige begreber, du har arbejdet med i
undervisningen (fx narrator, setting, themes, etc.)
Perspektivering (paralleller til læste tekster, og det pågældende tema)

Non-fiction-tekst:







Præsentation af teksten, ca. 10 minutter:
Kort præsentation (genre + where, when, how, and who)
Analyse & fortolkning
Her kan det også være en god idé, at du læser relevante afsnit op, som du selv
vælger til at understøtte din præsentation og argumentation. Husk, at det er nu, at
du skal vise, at du kan bruge de relevante faglige begreber, du har arbejdet med i
undervisningen (fx argumentation, language, intention, etc.)
Perspektivering (paralleller til læste tekster, og det pågældende tema)

Efter din præsentation:
Uddybende samtale om teksten mellem dig og din lærer – ca. 10 minutter
Sådan udnytter du forberedelsestiden:
1. Læs indledningen og hele teksten igennem. Du skal sikre dig, at du forstår teksten.
Brug ordbøger, og bøger og noter fra undervisningen.
2. Tag stilling til tekstens hovedgenre (fiction/non-fiction), og analyser den med brug af
faglige begreber og de analysemodeller, I har brugt i undervisningen. Tag noter
undervejs!
3. Husk at finde dokumentation/belæg for dine påstande ved inddragelse af citater fra
teksten, som du henviser til eller læser højt.
4. Perspektiver! Det er vigtigt, at du drager paralleller til relevante læste tekster fra
forløbet. Husk at lægge mærke til, hvilket emne din tekst hører under (se forsiden på
eksamensteksten).

5. Lav en disposition for dit oplæg: Sørg for at lave tydelige noter i form af stikord og
nøglebegreber (så du ikke bliver forvirret under eksaminationen).
HUSK, at du under ingen omstændigheder må læse op af dine noter!
Bedømmelse: Du får én samlet karakter baseret på:
sprogligt niveau:
fluency - udtale – grammatisk korrekthed – ordforråd
tekstforståelse:
analyse – fortolkning – perspektivering
præsentation:
struktur – kommunikation

