
 

 

Prøvebestemmelser for modul 8  

Socialt arbejde i tværprofessionel og tværsektoriel 
sammenhæng  

Prøvens formål Prøven dokumenterer i hvilken grad den studerende opfylder læ-

ringsmål for modul 8 i forhold til viden, færdigheder og kompe-

tencer der er beskrevet i læringsmålene jf. studieordningen. 

Prøveforudsætninger For at kunne starte på modul 8, så skal praktikken være gen-

nemført. 

 

Prøvens form 

 

Modul 8 afsluttes med en mundtlig intern gruppeprøve. Prøven 

tager udgangspunkt i en projektrapport, der udarbejdes på bag-

grund af et feltarbejde. 

Projektrapport afleveres i WISEflow. 

Feltaftaler skal kunne fremvises, såfremt de efterspørges af ek-

saminator, men skal ikke uploades på ITSL eller i WISEflow.  

De studerende får tilbud om 2 vejledningslektioner pr. gruppe 

under udfærdigelse af projektrapporten. 

Der kan ansøges om dispensation til individuel udarbejdelse af 

prøvematerialet samt individuel afprøvning, såfremt der forelig-
ger usædvanlige forhold. Ansøgningen hertil skal indgives til stu-
dieadministrationen minimum 4 uger før prøvedato. 
 

Tidsramme 

 

Opgaven afleveres i WISEflow. Dato for aflevering fremgår af 

prøveroversigten på studienet. 

Til den mundtlige prøve er der afsat 10 minutter til hver stude-

rende under gruppeprøven.   

Derudover afsættes der 2. minutter pr. studerende til et kort fæl-

les oplæg.  

Afslutningsvis afsættes der 15 minutter til votering og tilbage-

melding til gruppen. 

Tidsplan for den mundtlige prøve lægges på WISEflow efter afle-

veringsfristens udløb.  

Den enkelte studerende eller gruppen af studerende skal være ved prø-
verummet senest 45 min. før den prøvetid, som er angivet i tidsplanen af 
hensyn til evt. sygemeldinger / afbud mv. Dette gælder dog ikke den før-
ste studerende eller gruppe, der skal til prøve 

 

Formkrav 

 

 

 

 

Projektrapporten udarbejdes med udgangspunkt i en problemfor-

mulering.  

Projektrapporten skal fylde 38.400 – 39.000 anslag inkl. mellem-

rum eksklusiv forside og litteraturliste. (en normalside er 2400 

anslag) 

Antal anslag skal angives på den officielle forside i WISEflow. 



 

 

 

 

Ved en normalside forstås en A4-side med højre- og venstremar-

gener på 2,5 cm samt top- og bundmargener på 2,5 cm. Teksten 

skal skrives med skrifttypen Times New Roman og skriftstørrelse 

12p og linjestand på 1½. 

Der skal inddrages relevant litteratur, samt løbende kildehenvis-

ninger jf. APA-standard.  

Øvrige krav til det skriftlige produkt fremgår af vejledningen til 
projektrapporten.  

   
Interviewguide, interviewtransskription samt video af rollespil 
skal uploades på WISEflow som bilag.  
 

Litteratur Prøven tager udgangspunkt i relevant litteratur.  

Bedømmelse 

 

Modulet bedømmes individuelt med en karakter efter 7-trins ska-

laen. 

Prøven er bestået, når den studerende har opnået bedømmelsen 

02. 

Beståede prøver kan ikke tages om. 

Bedømmelsesgrundlag 

 

Bedømmelsen foretages ud fra en samlet vurdering af projektrap-

porten og af den studerendes mundtlige præsentation med ud-

gangspunkt i opfyldelse af modulets læringsmålene.    

Vurderingens fokus 

 

I relation til læringsmålene lægges der ved bedømmelsen særligt 

fokus på:  

 Den studerendes praktiske færdigheder og kompetencer i 
forbindelse med tværprofessionelle og tværsektorielle op-

gaver.  
 

Eksaminator og evt. censor Underviser fra modulet samt en intern censor. 

Indstilling og afmelding til prøve Begyndelsen på et uddannelseselement er samtidig tilmelding til de tilhø-

rende prøver. Ved tilmelding bruges en prøvegang.  

Den studerende kan ikke afmelde sig prøven, med mindre afmeldingen er 

begrundet i dokumenteret sygdom. Den studerende skal dokumentere sin 

sygdom med lægeerklæring. Udgiften hertil afholdes af den studerende.  

Dokumentationen skal være studieservice i hænde senest 5 hverdage ef-

ter prøvens afholdelse. 

Dokumenteres sygdom ikke rettidigt, anses prøven for Ikke bestået. 

Studerende, der ikke består første prøveforsøg, er automatisk tilmeldt 

omprøve. 



 

 

Omprøve Ikke beståede prøver kan tages om ved omprøve, som afholdes på et tid-

punkt fastsat af socialrådgiveruddannelsen.   

Den studerende har 3 prøveforsøg pr. prøve.  

Omprøve for studerende, der pga. sygdom ikke har deltaget i udarbejdel-

sen af projektrapporten: Den studerende skal selvstændigt udarbejde en 

rapport på 28.800 anslag med samme krav til udformning, indhold og 

indhentning af empiri som fremgår af vejledningen til modulets projekt-

rapport.  

Omprøve for studerende, der har deltaget i udarbejdelse af projektrap-

port: Den studerende kan gå til omprøve i allerede udarbejdet projekt-

rapport. Hvis den studerende vælger at omskrive en del af opgaven, skal 

rettelserne afleveres som tillæg til den oprindelige opgave.  

Ved omprøve med 1 studerende afsættes 20 min. og 5 min. til votering 

og tilbagemelding. 

Ved omprøve med 2 studerende afsættes 25 min. og 10 min. til votering 

og tilbagemelding. 

Klagemulighed Eventuel klage over prøven skal være skriftlig og begrundet og skal være 

Uddannelsesservice i hænde senest 2 uger efter, at resultatet af prøven 

er bekendtgjort. 
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