
 

 

Prøvebestemmelser for modul 9a 

Socialt arbejde med udsatte børn og unge, samt børn 
og unge med handicap og deres familier 

 

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

ringsmål for modul 9a i forhold til viden, færdigheder og kompe-

tencer, der er beskrevet i læringsmålene jf. studieordningen. 

Prøveforudsætninger 

 

Den studerende er forpligtet til at deltage i modulets projekt/felt-

arbejde forud for prøvens afholdelse.  

Såfremt den studerende ikke opfylder prøveforudsætningen, er 

et prøveforsøg brugt og den studerende skal udarbejde og have 

godkendt en afløsningsopgave, for at kunne blive indstillet til 

prøve. Se under omprøve. 

Prøvens form 

 

Modul 9a afsluttes med en individuel mundtlig prøve med eks-

tern beskikket censor. 

Tidsramme 

 

Casen, som udarbejdes i slutningen af modulet, skal afleveres i 

WISEflow.  

Til den mundtlige prøve afsættes 40 minutter, hvor der er  

5 minutter til den studerendes mundtlige oplæg. 

Ca. 20 minutter til eksamination 

Ca. 15 minutter til votering og tilbagemelding. 

Dato for aflevering og mundtlig prøve fremgår af prøveoversig-

ten på studienet.  

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 

 

 

 

 

 

 

Prøven tager udgangspunkt i en praksisnær case, udarbejdet af 

den studerende.  
Casen skal fylde 1-2 sider svarende til max 4800 anslag incl. 
mellemrum. Teksten skal være skrevet med skriftstørrelse 12p 
med skrifttypen Times New Roman. I sidehoved øverst  
på siden skal den studerende skrive sit navn og hold.  Antal an-
slag skal angives på den officielle forside i WISEflow 

Casen skal bestå af en beskrivelse af et forløb hvori der indgår 
en eller flere sociale problemstillinger som knytter sig til en en-
kelt person eller en familie og som er relevant inden for modu-

lets læringsmål. Ligeledes skal casen indeholde en eller flere di-
lemmaer/problemstillinger der knytter sig til socialrådgiverens 
udøvelse af arbejdet. Det skal klart fremgå af casen, hvor du 



 

 
som socialrådgiver er ansat og du skal i din ansættelse være om-
fattet af/beskæftige dig med servicelovens børnebestemmelser.  

Afslutningsvis skal den studerende konkretisere 3-4 cen-
trale spørgsmål der giver anledning til analyse af casen ved 
hjælp af teori, metoder og forskningsbaseret viden.  
 

Casen er et oplæg til den mundtlige prøve, som skal vise, at 

den studerende er i stand til at kombinere sociale problemstillin-
ger med relevante teorier, metoder og forsknings- og udviklings-
baseret viden.  

 

Litteratur Prøven tager udgangspunkt i relevant litteratur. 

Bedømmelse 

 

Modulet bedømmes efter 7-trinsskalaen.  

Prøven er bestået, når den studerende har opnået karakteren 

02. 

Beståede prøver kan ikke tages om. 

Bedømmelsesgrundlag 

 

Bedømmelsen foretages ud fra en samlet vurdering af den stude-

rendes skriftlige og mundtlige præsentation med udgangspunkt i 

læringsmålene. 

Vurderingens fokus 

 

 

 

 

 

 

 

 

I relation til læringsmålene sættes der ved bedømmelsen fokus 

på: 

 Relevant inddragelse af teori, litteratur, lovgivning, forsk-

ningsbaseret viden og praksiserfaringer. 

 Analyse af de udvalgte problemstillinger med inddragelse 

af teori, litteratur, forskningsbaseret viden og praksiser-

faringer 

 Håndtering af dilemmaer, faglige prioriteringer, problemer 

og ressourcer. 

 Redegøre for den studerendes professionelle relation og 

hvordan den studerende vil handle som socialrådgiver. 

Eksaminator og evt. censor Underviser fra modulet og beskikket ekstern 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 stude-

rende.  



 

 

Dokumentationen skal være uddannelsesservice i hænde senest 5 hver-

dage efter 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 

tidpunkt fastsat af socialrådgiveruddannelsen.   

Den studerende har 3 prøveforsøg pr. prøve.  

Omprøve for studerende, der pga. sygdom ikke har udarbejdet case: Den 

studerende skal udarbejde casen med samme krav til udformning og ind-

hold, som beskrevet i formkrav.  

Omprøve for studerende, der har afleveret case, men pga. af sygdom 

ikke er gået til prøve: Den studerende kan gå til prøve i allerede udarbej-

det case. 

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. 

Retsligt grundlag Bekendtgørelse om eksamener og prøver ved professions- og 

erhvervsrettede videregående uddannelser. 
(Eksamensbekendtgørelsen) BEK nr 863 af 14/06/2022. 
 
Bekendtgørelsen om karakterskala ved uddannelser på Uddan-
nelses- og Forskningsministeriets område (Karakterskalabe-
kendtgørelsen) BEK nr 1125 af 04/07/2022 
 

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som so-

cialrådgiver. BEK nr. 766 af 24/06/2011 
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