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Outline for oral English exam 

- en skrivevejledning 

 

I denne vejledning vil du finde gode råd og inspiration til den selvstændige del (outline) af den mundtlige prøve 

i engelsk i 9. klasse.  

Din outline bliver sendt til censor et par uger inden din prøve og giver dig dermed en mulighed for at skabe et 

tydeligt og gennemarbejdet udgangspunkt for selve prøven. Det er derfor vigtigt, at du bruger god tid på din 

outline, og sørger for at være tryg og tilfreds med den outline du afleverer. Du må ikke gå op til prøven uden 

en outline. 

Vejledningen her er delt op i fem dele – hver del svarer til et indholdselement i den outline, du skal skrive. 

Læs hele vejledningen grundigt, og vend løbende tilbage til den mens du skriver din outline. God fornøjelse ☺ 

 

Main topic 
 

I feltet Main topic skal du skrive titlen på det pensum-emne, du har valgt at arbejde med. Du skal være 

opmærksom på, at du skal bruge den samme titel, som din lærer har brugt i undervisningen. 

 

My topic 
 

Denne titel vælger du selv. 

Titlen i My topic skal vise din lærer og censor, hvordan du vil afgrænse og arbejde med Main topic. 

Det er derfor en god ide, at du formulerer en titel, der tydeligt viser, hvad du vil fokusere på i din synopsis. På 

den måde kan du allerede i titlen introducere og konkretisere dit indhold. 

 

Lad os fx forestille os, at du har valgt at skrive din outline med udgangspunkt i et Main topic om Historical 

Heroes, og du har besluttet at fokusere på den Sydafrikanske anti-apartheid-aktivist og tidligere præsident 

Nelson Mandela.  

Hvis du vælger en My topic-titel i stil med Nelson Mandela eller Nelson Mandela – a historical hero, så siger du 

meget lidt om det, din outline kommer til at arbejde med.  

 

Brug derfor din titel til at vise, hvordan du vil arbejde med dit emne, fx: 

Nelson Mandela – the man and the myth: Sammenligner den private person med det nationale symbol 

Mandela – son of a chief, father of a nation: Biografisk vinkel: fokus på skelsættende personlige begivenheder 

A man called ‘troublemaker’: Mandela blev navngivet Rolihlahla, der betyder troublemaker på Xhosa – fokus 

på apartheidstyrets opfattelse af Mandela 

The making of Mandela: Fokus på de omstændigheder, der gjorde Mandela til en anti-apartheid-leder 
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Du kan også vælge at formulere din titel som et spørgsmål, men det kræver, at du svarer på spørgsmålet i din 

outline! Det er derfor en god ide, at du ikke stiller for store og uoverskuelige spørgsmål.  

Undgå også at stille spørgsmål, der kan besvares med et ja eller nej – de er ofte meget begrænsende for din 

outline. Was Nelson Mandela a hero? er fx et spørgsmål, hvor næsten alle vil forvente, at svaret er ’ja’. 

 

Prøv i stedet at stille spørgsmål, der lægger op til en debat, hvor du kan belyse flere sider af sagen, fx: 

Was Nelson Mandela a hero to all South Africans?: Er der folk i Sydafrika, der ikke betragter ham som en helt?  

Hvad kunne deres begrundelse være? Har Mandela som præsident ændret folks opfattelse af ham? 

 

Husk: Giv dig god tid til at finde den titel, der bedst belyser og afgrænser dit valg af emne. 

 

Content 
 

I Content-delen af din outline skal du lave en disposition over det indhold, du gerne vil tale om til din mundtlige 

prøve. Vi anbefaler, at du prøver at begrænse outline til ca. én side, men den må godt være mere. Det er dog 

vigtigt at huske på, at indholdet skal svare til 5-6 minutters fremlæggelse. Du skal nå at sige det hele.  

Dispositionen må kun indeholde stikord og kortere sætninger – du må ikke skrive en sammenhængende tekst. 

 

Hvis du vælger at bruge billeder som en del af din fremlæggelse – uanset om det er i outline eller i en visuel 

fremlæggelse – så vær opmærksom på, hvordan billederne bruges. Billedmaterialet skal ikke være 'pynt'. Det 

er ikke en god ide, at bruge et billede af en mobiltelefon, bare fordi dit emne er Social Media. Brug billederne 

som en del af det engelskfaglige indhold – de skal være relevante og give noget ekstra til fremlæggelsen.  

 

Det er vigtigt, at du har gennemtænkt præcis, hvad det er, du gerne vil tale om, før du skriver din endelige 

disposition. Hvis du har brug for at danne dig et overblik, inden du begynder at skrive, så kan det være en stor 

hjælp at lave en oversigt, fx et mindmap, over al den information du har samlet om dit emne.  

På den måde kan du inddele den information du har samlet og strukturere den – fx kronologisk eller tematisk. 

 

Det er også vigtigt at vurdere hvilke informationer, der ikke er relevante for din outline. 

I løbet af din forberedelse er du formodentlig stødt på indhold og informationer som, selv om de måske var 

spændende, ikke er relevante for dit emne. Hvis du ukritisk inddrager alt det materiale, du har fundet, risikerer 

du, at din disposition bliver ustruktureret og usammenhængende.  

 

Skriv din disposition, så en udenforstående (censor) vil kunne gennemskue indholdet og din progression. 

 

Inddel din disposition i mindre dele, og giv hver del en fyldestgørende og tydelig overskrift. 

På den måde hjælper du en udenforstående (censor) med at forstå dit overordnede indhold, men du hjælper 

også dig selv med at holde fast i den røde tråd, når du fremlægger.  
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Det kan være en god ide at starte med et punkt, der introducerer og begrunder dit valg af emne, fx Reason for 

choice of topic. Undgå at sige, at emnet ’interesserer dig’ eller at ’emnet er relevant’ – det går man ud fra at 

det er, idet du har valgt det. Noter i stedet hvorfor det interesserer dig, og hvad du vil med emnet. 

 

Resten af indholdet i din disposition skal fremstå tydeligt, men du behøver ikke ’afsløre’ alt dit indhold. Du kan 

fx godt notere noget, du gerne vil belyse, men du behøver ikke skrive ned, præcis hvad det er du vil sige. 

 

Det kan være en hjælp at inddrage følgende ting i din outline (såfremt de er relevante for emnet): 

- årstal  

- navne på steder, personer, begivenheder og værker 

- specifikke ord, vendinger eller forkortelser, der er vigtige for din samlede fremlæggelse 

 

Byg din outline op som en huskeliste – hvad vil du sige, og i hvilken rækkefølge? Det vil gøre det meget lettere 

for dig at huske, alt det du gerne vil sige til selve prøven. 

 

Det er meget vigtigt, at du kan tale ’frit’ ud fra dine noter.  

Selvfølgelig forventer man, at du kan huske, det du har skrevet, men decideret udenadslære kan komme til at 

spænde ben for dig. Hvis du øver alt i én bestemt rækkefølge og kun kan huske det på den måde, så kan det 

blive vanskeligt for dig, hvis du kommer til at tabe tråden, når du fremlægger.  

Du kan hurtigere komme tilbage på rette spor, hvis du føler dig sikker på dit indhold. Hellere springe det over 

du har glemt i første omgang – du kan vende tilbage til det senere.  

Jo friere du taler, des sikrere vil du fremstå. 

 

Hvis du vælger at runde din præsentation af med en konklusion eller opsummering, behøver du ikke beskrive 

den i synopsen. Bare skriv Conclusion, My opinion, Final thoughts eller lignende sidst i Content-delen. 

 

Husk: Lav en klar og tydelig disposition: en overskuelig struktur og letforståelige stikord. 

 

Sources 
 

Her skal du skrive, hvilke primære kilder du har brugt, og hvor du har fundet din information. 

Du kommer sikkert til at læse en del forskellige materialer i forbindelse med din forberedelse, men det er kun 

de kilder, du bruger mest, der skal skrives her. 

 

Du må selvfølgelig gerne bruge kilder fra nettet, men du skal være opmærksom på kildens troværdighed. Kan 

du stole på afsenderen? Mange sites kan se professionelle ud, men hvis sitet fx er lavet af en skoleelev, så er 

det nok ikke den bedste kilde at bruge.  
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Det er også vigtigt, at du ikke bare skriver Wikipedia på som kilde. Hvis du vælger at bruge information fra 

Wikipedia, så skal du skrive den specifikke url, du har brugt. Du må selvfølgelig kun opgive indhold fra den 

engelske Wikipedia.  

 

Det anbefales på det kraftigste, at du ikke udelukkende bruger information, du har fundet på nettet. Det er en 

fordel at nuancere dine kilder – både i forhold til indhold men bestemt også i forhold til genre. Derfor er det en 

god ide, at du også finder relevant information i bøger, film, dokumentarfilm eller billeder. 

Når du bruger forskellige typer kilder, vil dit indhold oftest blive mere nuanceret og interessant.   

 

Vær opmærksom på, at censor nok vil orientere sig i de kilder, du opgiver. 

 

Husk: Brug flere forskellige typer kilder, og husk kun at opgive kilder, der er skrevet på engelsk. 

 

Underskrifter 
 

Det er vigtigt, at både du og din lærer underskriver din outline – både den kopi, der sendes til censor og den 

kopi du selv skal bruge til prøven.  

På denne måde sikrer du dig, at din outline er modtaget af din lærer og kan bruges til prøven.  

 

 


