Bedømmelseskriterier (ifølge ministeriets vejledning
i psykologi B)
Bedømmelsen udtrykker, i hvilken grad elevens præstation lever op til de faglige
mål. Karakteren gives ud fra en helhedsvurdering af præstationen.
I det følgende er der givet retningslinier for karaktererne 12, 7 og 2. Retningslinierne
skal naturligvis benyttes med konduite, for der kan sagtens tænkes gode
præstationer, der er skæve i forhold til det beskrevne.
Karakter

Beskrivelse

B-niveau 24-timers synopsisprøve

12
Fremragen
de

Fremragende
præstation, der
demonstrerer
udtømmende
opfyldelse af
fagets mål, med
ingen eller få
uvæsentlige
mangler.

Eksaminanden kan argumentere psykologifagligt
særdeles kvalificeret for afgrænsning af og
præcisering af den/de valgte relevante
problemstillinger. Behandlingen af
prøvematerialet er veldokumenteret, og
eksaminanden kan analysere og perspektivere
det psykologifaglige stof, herunder den/de valgte
problemstillinger, på udtømmende vis, med ingen
eller få uvæsentlige mangler. Der demonstreres et
indgående kendskab til psykologifaglig teori,
begrebsapparat og metode. Eksaminanden
argumenterer fagligt sammenhængende, kan
forholde sig kritisk til psykologisk viden,
selvstændigt nuancere og perspektivere den/de
valgte problemstillinger, og koble til andre fag eller
videnskaber. Fremlæggelsen er meget
selvstændig og velstruktureret, og eksaminanden
kan indgå i en faglig kvalificeret samtale.

7 Godt

God præstation,
der
demonstrerer
opfyldelse af
fagets mål, med
adskillige
mangler.

Eksaminanden kan redegøre for afgrænsning og
præcisering af den/de valgte relevante
psykologifaglige problemstillinger. Behandlingen
af prøvematerialet savner i nogen grad
dokumentation, men eksaminanden kan
analysere og perspektivere det psykologifaglige
stof, herunder den/de valgte problemstillinger, på
tilfredsstillende vis, om end den faglige
argumentation har adskillige mangler. Der
demonstreres et godt kendskab til psykologifaglig
teori, begrebsapparat og metode. Eksaminanden
kan forholde sig til psykologisk viden,
perspektivere nogle faglige problemstillinger og
koble til andre fag eller videnskaber.
Fremlæggelsen er overvejende sikker og
struktureret, og eksaminanden kan indgå i en
faglig samtale

2
Tilstrækkeli
gt

Tilstrækkelig
præstation, der
demonstrerer
den minimalt
acceptable grad
af opfyldelse af
fagets mål.

Eksaminanden kan redegøre nogenlunde for
afgrænsning og præcisering af den/de valgte
relevante psykologifaglige problemstillinger.
Behandlingen af prøvematerialet savner i høj grad
dokumentation. Analyse og perspektivering er
karakteriseret ved manglende præcision, hvor
enkelte elementære forhold dog belyses på
tilfredsstillende vis. Der demonstreres kendskab til
psykologifaglig teori, begrebsapparat og metode,
men de anvendte begreber og teorier kan kun i
mindre grad uddybes. Eksaminanden kan i
begrænset omfang, og med hjælp, forholde sig til
psykologisk teori og metode og fagligt til den/de
valgte problemstillinger. Fremlæggelsen er
overvejende usikker og løst struktureret, og
eksaminanden indgår usikkert i den faglige
samtale.

