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Prøvevejledning 

Psykologi niveau C 

Mål 

Målet med prøven er at dokumentere i hvilken grad eksaminanden opfylder de mål og krav, der i 
bekendtgørelsen er fastsat for faget.  

Forudsætning for prøven 

At eleven har deltaget i undervisningen og har udarbejdet en dokumentation i et selvvalgt emne. 
Eleven skal desuden udarbejde en skriftlig disposition for dokumentationen i det selvvalgte 
emne. Elevens skriftlige disposition skal godkendes af eksaminator.  

Ministeriet udtrækker ét grundfag til de bekendtgjorte prøvehold. 

Tidligst 3 uger før prøven oplyses eleven om, hvilke fag der er udtrukket til prøve. 

Eksaminationsgrundlag 

Prøven tager udgangspunkt i elevens fremlæggelse af det kendte selvvalgte emne 

(dokumentationsopgaven), som tager udgangspunkt i det erhvervsfaglige hovedområde der 

omhandler sundhed og omsorg. Selve dokumentationsopgaven indgår ikke i bedømmelsen. Det 

er alene fremstillingen af den der indgår. Yderligere indgår det ukendte bilagsmateriale, hvori 

eleven demonstrerer de opnåede psykologiske kompetencer inden for faget. Skolen har sikret, at 

følgende er opfyldt: 

1. At eksaminationsgrundlaget giver eleven mulighed for at demonstrere relevante faglige mål og 

kompetencer samt mulighed for bedømmelse af disse. 

2. At eksaminationsgrundlaget er afstemt i forhold til prøvens varighed. 

Prøveform  

Der afholdes en individuel mundtlig prøve. Den udarbejdede elevdokumentation og den skriftlige 
disposition af det selvvalgte emne samt et ukendt bilagsmateriale (max 3 sider) danner grundlag 
for eksaminationen. Det ukendte bilagsmateriale som eleven trækker kan være en case, en 
avisartikel, eller empirisk materiale. 

Prøvens tilrettelæggelse 

Prøven afholdes i slutningen af grundforløbets 2. del.  

Eleven trækker et ukendt bilagsmateriale og har 45 minutters forberedelse.   
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Prøveafvikling 

Prøven foregår som en samtale mellem elev og eksaminator. 

Til eksamination afsættes 30 minutter inkl. votering. 

Senest 2 skoledage før prøven afholdes, skal eleven kende tidspunktet for prøveforløbet. 

Tidspunkterne planlægges af skolens administration i samarbejde med elevadministrationen og 
selve prøveafviklingen starter normalt kl. 08.45. 

Bedømmelsesgrundlag 

Bedømmelsesgrundlaget er den mundtlige præstation ved prøveafholdelse. Det er den samlede 
helhedsvurdering, der kommer til udtryk i karakterafgivelsen. 

Votering 

Eleven bedømmes i forhold til fagets formål og mål. Karakteren fastsættes på baggrund af en 
helhedsvurdering af den mundtlige præstation.  

Eksaminator meddeler eleven den opnåede karakter. 

Prøven bedømmes efter 7-trins-skalaen, jf. gældende lovgivning. 

Prøvekarakteren erstatter standpunktsbedømmelsen i faget. 
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Bedømmelseskriterier 

Mål niveau C Karakter Bedømmelseskriterier 

1. Selvstændigt kan 
forklare et bredt udsnit af 
psykologiens stofområder, 
primært i forhold til det 
normalfungerende 
menneske 

 
02 

Eksaminanden redegør i mindre tilstrækkeligt grad et  kendskab til Social-,Udviklings-
, Adfærds- og personligheds Psykologiske teorier og begreber 

7 Eksaminanden kan redegøre rimelig sammenhængende og demonstrerer et godt 
kendskab til Social-,Udviklings-, Adfærds- og personligheds Psykologiske teorier og 
begreber 

12 Eksaminanden kan redegøre særdeles kvalificeret og demonstrerer et bredt 
kendskab til Social-,Udviklings-, Adfærds- og personligheds Psykologiske teorier og 
begreber 

   

2. kritisk kan udvælge 
centrale psykologiske 
teorier og undersøgelser, til 
løsning af faglige 
problemstillinger med 
relevans for elevens 
uddannelse og erhverv 

 
02 

Eksaminanden kan på en tilstrækkelig måde, dog noget usammenhængende, 
udvælge enkelte relevante teorier og benytte dem til, at forklare en borgers 
problemstillinger og behov for støtte i forhold til deres sundhed, livkvalitet og omsorg. 

 
7 

Eksaminanden kan på en rimelig overbevisende og kvalificeret måde udvælge 
enkelte relevante teorier og benytte dem til, at forklare en borgers problemstillinger 
og behov for støtte i forhold til deres sundhed, livkvalitet og omsorg. 

 
12 

Eksaminanden kan på en særdeles overbevisende og kvalificeret måde udvælge 
enkelte relevante teorier og benytte dem til, at forklare en borgers problemstillinger 
og behov for støtte i forhold til deres sundhed, livkvalitet og omsorg. Der kan 
underbygges med valg af flere relevante teorier til at argumentere for den valgte 
løsning 

   

3. alsidigt kan anvende 
relevant psykologisk viden 
til metodisk analyse af 
konkrete faglige 
problemstillinger med 
relevans for elevens 
uddannelse og erhverv 

 
02 

Eksaminanden kan på en tilstrækkelig måde, dog i en mindre sikker grad, analysere 
og skabe et overblik over konkrete udfordringer på en borger eller en gruppe af 
borgere. 

 
7 

Eksaminanden kan på en rimelig måde, analysere og skabe et overblik over konkrete 
udfordringer på en borger eller en gruppe af borgere. 

 
12 

Eksaminanden kan på en særdeles kvalificeret måde, analysere og skabe et 
forståelsesrække over konkrete udfordringer på en borger eller en gruppe af borgere. 

   

4. kan udvælge forskellige 
synsvinkler til forklaringer 
af komplekse psykologiske 
problemstillinger, 

 
02 

At eksaminanden kan i tilstrækkelig grad bruge forskellige forklaringsmodeller såsom 
psykodynamiske, biologiske, socialpsykologiske og kognitive, der hver for sig belyser 
forskellige problemstillinger, for den enkelte borger. Eksaminanden er i stand til, at 
bringe de forskellige synsvinkler ind i en samlet fortælling om et komplekst 
problemsæt. 

 
7 

At eksaminanden kan i tilstrækkelig grad bruge forskellige forklaringsmodeller såsom 
psykodynamiske, biologiske, socialpsykologiske og kognitive, der hver for sig belyser 
forskellige problemstillinger, for den enkelte borger. Dog med en del mangler. 
Eksaminanden er i stand til, at bringe de forskellige synsvinkler ind i en samlet 
fortælling om et komplekst problemsæt. 

 
12 

At eksaminanden kan særdeles sikkert bruge forskellige forklaringsmodeller såsom 
psykodynamiske, biologiske, socialpsykologiske og kognitive, der hver for sig belyser 
forskellige problemstillinger, for den enkelte borger. Eksaminanden er i stand til, at 
bringe de forskellige synsvinkler ind i en samlet fortælling om et komplekst 
problemsæt. 
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Mål niveau C Karakter Bedømmelseskriterier 

5. selvstændigt kan 
reflektere over og 
analysere kulturelle 
faktorers indflydelse på 
menneskers adfærd 

 
02 

Eksaminanden kan på en mindre grad anvende socialpsykologisk forklaringer og 
analysere den enkelte borgers særlige kulturelt baserede identitet og forstå 
hvorledes den enkelte borger bedst bliver mødt i deres behov for omsorg. 

7 
Eksaminanden kan på en rimelig måde anvende socialpsykologisk forklaringer og 
analysere den enkelte borgers særlige kulturelt baserede identitet og kunne indse, 
hvorledes den enkelte borger bedst bliver mødt i deres behov for omsorg. 

12 
Eksaminanden kan på en overbevisende og kvalificeret måde anvende 
socialpsykologisk forklaringer og analysere den enkelte borgers særlige kulturelt 
baserede identitet og skabe en refleksions række over, hvorledes den enkelte 
borger bedst bliver mødt i deres behov for omsorg.  

   

6. selvstændigt kan 
formidle psykologisk 
viden med et fagligt 
begrebsapparat på en 
metodisk, klar og præcis 
måde. 

 
02 

Eksaminanden kan anvende og forstå den interpersonelle kommunikation til andre 
fagpersoner. Eksaminanden benytter fagsproget, om end kun i minimalt 
acceptabelt grad.  

7 Eksaminanden kan på en god måde anvende og forstå den interpersonelle 
kommunikation til andre fagpersoner. Eksaminanden benytter fagsproget, dog 
med en del mangler. 

12 Eksaminanden kan overbevisende anvende og forstå den interpersonelle 
kommunikation til andre fagpersoner. Eksaminanden benytter fagsproget på en 
metodisk og kvalificeret måde. 

 

Eksaminator 

Den fagansvarlige underviser, som leder eksaminationen og meddeler eleven den opnåede 
karakter. 

Censor 

Udpeges af skolen eller tildeles ved særlig censur af Ministeriet for børn og undervisning.  

Censor skal have indgående og aktuelt kendskab til uddannelseselementets forudsætninger, mål 

og metoder. Ligeledes skal censor have specifik kompetence inden for et eller flere faglige 

delområder, som indgår i uddannelsen og have aktuel viden om uddannelsens 

anvendelsesmuligheder. 

Censor kan stille uddybende spørgsmål til eksaminanden. Censors funktion i øvrigt, jf. gældende 

lovgivning. 

Materiale til censor 

Forud for prøveafholdelse fremsendes følgende til censor: 

- Elevernes dokumentationsopgaver 

- Ukendt bilagsmateriale 

- Oversigt over gennemført undervisning 

Omprøve 

Ved en ikke bestået prøve tilbydes eleven normalt en omprøve. 
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En elev kan deltage i samme prøve 2 gange. 
 
Skolen fastsætter tidspunktet for omprøve i samarbejde med eleven, den vil normalt afvikles 
inden for 10 arbejdsdage efter prøven. Eksaminator vil normalt være den samme som ved første 
prøve. 
Eleven trækker et nyt bilagsmateriale. Forud for prøven tilbydes eleven en vejledningssamtale 
med den fagansvarlige underviser/eksaminator. Der udpeges en anden censor. 

Tidsrammen for omprøven er som ved den ordinære prøve. 

Ved sygdom 

Hvis eleven på grund af dokumenteret (evt. lægeerklæring) sygdom er forhindret i at deltage i 
eller at gennemføre prøven, tilrettelægger skolen i samråd med eleven en ny prøve, der foregår 
efter regler som ved den ordinære prøve. Prøven holdes hurtigst muligt efter overstået sygdom. 
Prøvetidspunktet fastsættes af skolen. 

Henvisninger 

 Bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk i 
erhvervsuddannelserne (BEK nr. 567 af 03/05/2019). 

 Generelle prøvebestemmelser for SOSU ZBC, se relevant udgave på hjemmesiden. 
 

 

 
 

Prøver er offentlige tilgængelige medmindre andet følger af de praktiske forhold. 

Kun kommende eksaminatorer kan overvære voteringen efter aftale med skolens 

ledelse. 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209188
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209188

