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Forord og introduktion 
 

Med studieordningen fra januar 2012 gik man fra at have 5 eksaminer til 13 eksaminer. Lige 
nu bliver de studerende eksamineret efter hvert modul, altså hver 10. uge. SDS har derfor 
undersøgt de studerendes oplevelser af eksamen på socialrådgiveruddannelsen. Under-
søgelsen har dannet grundlag for 8 anbefalinger til den gode eksamen på socialråd-
giveruddannelsen.  

Rapportens indhold og opbygning  
 
643 socialrådgiverstuderende har be-
svaret spørgeskemaet ”SDS’ eksamens-
undersøgelse”.  

Undersøgelsen er blevet sendt ud pr. mail 
til 1854 studerende. Dette giver en svar-
procent på 35 %.  

Respondenterne har svaret på spørgsmål 
vedrørende eksamen på socialrådgiverud-
dannelsen.  

Spørgsmålene handler om deres op-
levelser af og tilfredshed med tiden op til 
eksamen, eksamensformer, tværfaglighed-
en i eksaminerne, praktikeksamen og tiden 
efter eksamen. Spørgeskemaet indeholder 
kommentarfelter og svarmulighederne for-
deler sig på henholdsvis grader, god/dårlig 
og tilfredshed/utilfreds skalaer.   

Rapporten er bygget op i forskellige 
temaer (se indholdsbetegnelsen.) Rap-
porten afsluttes med en række anbe-
falinger til den gode eksamen på social-
rådgiveruddannelsen.  

I figur 1 og 2 ses respondenternes 
fordeling på uddannelsesinstitution og 
modul. 

  

Figur 1: Hvilken uddannelsesinstitution går du på? 

Figur 2: Hvilket modul går du på? 
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Overordnet 
De studerende er overordnet set tilfredse 
med eksaminerne på uddannelsen. 48 % 
svarer, at de er meget tilfredse eller 
tilfredse. 27 % svarer at de hverken er 
tilfredse eller utilfredse og 24 % svarer at 
de er utilfredse eller meget utilfredse. Der 
er dog plads til forbedringer.  

 

Inden eksamen 
 
Følgende afsnit giver et indblik i de 
studerendes oplevelser af hvilke infor-
mation de får inden eksamen, hvordan de 
modtager introduktion, hvor klare de 
stillede opgavebeskrivelser er, hvordan 
sammenhængen mellem pensum, under-
visning og eksaminer opleves og hvordan 
tilrettelæggelsen fungerer.  

Af de studerende er det 35 %, der oplever, 
at de i meget høj grad eller i høj grad 
modtager information om eksamensform, 
eksaminationstidspunkt og lign. i ordentlig 
tid. 35 % vurderer, at de i nogen grad 
modtager information og hele 30 % mener, 
at de i mindre grad eller slet ikke modtager 
information.  

54 % af de studerende modtager introduk-
tion til eksamen gennem undervisningen, 
19 % gennem administrationen, 22 % fra 
modulkoordinator og 5 % andet.  

  

Figur 3: "Hvor tilfreds er du generelt med eksaminerne på 
uddannelsen?" 

Figur 4: "Oplever du, at du modtager informationer om eksa-
mensform, eksaminationstidspunkt og lignende i ordentlig 
tid?” 
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Figur 5: "Hvordan modtager du introduktion til eksamen?” 

 



 

 

Vi har yderligere spurgt ind til, hvordan de studerende oplever introduktionen til eksamen. 
7 % oplever den som meget god, 31 % som god, 42 % som nogenlunde, 15 % som dårlig og 
5 % som meget dårlig.  

28 % af de studerende vurderer, at de stillede opgavebeskrivelser i forbindelse med 
eksamen er meget klare eller klare. 47 % vurderer, at de er nogenlunde klare og 24 % 
vurderer, at de er uklare eller meget uklare.  

 

 

Sammenhængen mellem pensum, undervisning og eksaminer opleves af 51 % af de stu-
derende som meget god eller god. 39 % vurderer, at sammenhængen er nogenlunde og 9 
% vurderer, at den er dårlig eller meget dårlig.  
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Figur 6: "Hvordan oplever du introduktionen til 
eksamen?” 

 

Figur 7: "Hvordan vil du vurdere de stillede 
opgavebeskrivelser? 

 

Figur 8: "Hvordan oplever du sammenhængen mellem 
pensum, undervisning og eksaminer?” 

” 
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40 % af de studerende oplever, at 
tilrettelæggelsen af eksaminerne er 
meget god eller god. 39 % vurderer, at 
den er nogenlunde og 18 % vurderer, 
at den er dårlig eller meget dårlig.  

 

39 % af de studerende oplever, at 
kravene, der stilles til eksaminerne, er 
meget klare eller klare, 37 % at de er 
nogenlunde klare og 23 % at de er 
uklare eller meget uklare.  

 

 

 

 

 

 

Bekymringer 
 

I undersøgelsen har vi spurgt ind til, hvor bekymrede de studerende er for at bestå 
eksamenerne. 28 % vurderer, at de i meget høj grad eller i høj grad er bekymrede for at 
bestå eksamenerne. 30 % vurderer, at de i nogen grad er bekymrede, 26 % vurderer, at de 
i mindre grad er bekymrede og 16 % vurderer, at de slet ikke er bekymrede.  

Vi har særligt været optaget af, hvordan de studerende oplever at blive eksamineret efter 
hvert modul (hver 10. uge). Med studieordningen fra 2012 gik man fra at have fem 
eksaminer til at have 13.  

53 % har en meget god eller god oplevelse med at blive eksamineret hver 10. uge. 27 % 
vurderer, at det er nogenlunde og 17 % vurderer, at det er en dårlig eller meget dårlig op-
levelse.  

 

Figur 9: "Hvordan oplever du tilrettelæggelsen af 
eksamen?” 
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Figur 10: "Hvordan oplever du kravene, der stilles i 
forbindelse med eksamen?” 
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Vi har derudover spurgt ind til, hvorfor de studerende henholdsvis synes, at det er en god 
dårlig oplevelse at blive eksamineret efter hver modul.  

65 % mener, at det bliver et mere 
komprimeret læringsforløb, 38 % 
synes, at det er rart med hyppigere 
afprøvninger, 12 % mener, at det 
skyldes andre faktorer.  

Dette underbygges også i fritekstbe-
svarelserne, hvor de studerende 
blandt andet skriver, at:  

 

 

”man får mulighed for at være i træning med at gå til eksamen og 
læringsindholdet er relativt frisk i hukommelsen”,  

”det giver overblik over det stof vi lige har været igennem. En slags 
opsamling” og 

 ”man får afklaret om materialet er forstået korrekt”  

Nedenfor er det belyst, hvilke faktorer, 
der gør, at de studerende ikke har en 
god oplevelse af at blive eksamineret 
hyppigt.  

32 % mener, at de bliver mere stressede, 
42 % mener, at de ikke når i dybden med 
pensum, 20 % mener, at uddannelsen 
virker fragmenteret, 6 % mener, at det 
skyldes andre faktorer. Dette under-
bygges også i fritekstbesvarelserne, 
hvor de studerende blandt andet skriver 

13% 

15% 

30% 

26% 

16% 

0% 
I meget høj grad

I høj grad

I nogen grad

I mindre grad

Slet ikke

Ved ikke

19% 

34% 27% 

11% 

6% 3% 
Meget god

God

Nogenlunde

Dårlig

Meget dårlig

Ved ikke

Figur 11: "”Hvor bekymret er du for at bestå 
eksaminerne?” 

” 

 

Figur 12: "Hvordan er din oplevelse af at blive 
eksamineret efter hvert modul?” 
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Figur 13: "Hvorfor er det en god oplevelse at blive 
afprøvet efter hvert modul?” 

 

Figur 14: "Hvorfor er det en dårlig oplevelse at blive 
afprøvet efter hvert modul?” 
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at:  

”Det kan godt føles som om at det hele handler om eksamen og udover 
at det kan være en stressfaktor når de kommer så ofte, så er der også 
nogle af dem der føles lidt meningsløse”,  

”jeg synes ikke at vi laver andet end at være til eksamen hele tiden, hvor 
vi kunne have brugt tiden ekstra fornuftigt på mere undervisning” og  

”jeg synes fokus bliver på præsentation og det at bestå og blive vurderet, 
mere end at arbejde med stoffet og sig selv”.  

 

Eksamensformer  
 

De studerende oplever at have mange forskellige eksamensformer gennem deres 
uddannelse. 25 % tilkendegiver, at de har haft en skriftlig eksamen, 22 % en mundtligt, 21 

% individuelt, 23 % gruppeeksamen, 7 
% 24-timers eksamen og 2 % andet.  

Derudover har vi også spurgt ind til, 
om de studerende vurderer, at de har 
tilstrækkelig viden om indholdet i de 
forskellige eksamensformer. 5 % 
svarer i meget høj grad, 31 % svarer i 
høj grad, 59 % svarer i nogen grad 
eller i mindre grad og 3 % svarer ”slet 
ikke.” 

Inden for denne kategori har vi til 
sidst spurgt hvilken eksamensform, 
de studerende synes fungerer bedst. 
Her fordeler svarene sig nogenlunde 
lige. Hvilken eksamensform, man 
foretrækker, er ofte en meget 
individuel sag og vil være afhængig af 
ens tidligere eksamensoplevelser. 23 
% vurderer, at den skriftlige eksamen 

fungerer bedst, 26 % vurderer, at 
den mundtlige fungerer bedst, 25 % 
foretrækker individuel eksamen og 16 
% fortrækker gruppeeksamen. 7 % 
vurderer, at 24 timers eksamens 
fungerer bedst.  
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Figur 15: "Hvilke eksamensformer har du oplevet 
igennem din uddannelse?”  

 

Figur 16: "Vil du vurdere, at du har tilstrækkelig viden 
om indholdet i de forskellige eksamensformer?” 
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Figur 17: "Hvilken eksamensform fungerer bedst?” 
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Tværfagligt  
 

Dette afsnit handler om, hvorvidt de studerende har en oplevelse af at blive eksamineret 
tværfagligt. Med studieordningen fra 2012 gik man fra at blive eksamineret monofagligt i 
eksempelvis jura, til at skulle eksamineres tværfagligt. 

  37 % vurderer, at de i meget høj grad eller i høj grad bliver eksamineret tværfagligt, 37 % 
svarer i nogen grad og 20 % svarer i mindre 
grad eller slet ikke.  

Vi har derudover spurgt ind til de studerendes 
vurdering af, om underviserne er klædt på til 
at eksaminere tværfagligt. 27 % svarer i 
meget høj grad eller i høj grad, 39 % svarer i 
nogen grad og 26 % svarer i mindre grad eller 
slet ikke. 8 % svarer, at de ikke ved det.  

 

Ligeledes er de studerende blevet spurgt 
om, om de vurderer, at censorerne er klædt 
på til at bedømme tværfagligt. 23 % svarer i 
meget høj grad eller i høj grad, 29 % svarer 
i nogenlunde grad, 22 % svarer i mindre 
grad eller slet ikke og 26 % svarer, at de 
ikke ved det.   

 

 

 

 

 

 

 
  

9% 

28% 

37% 

16% 

4% 
6% I meget høj

grad
I høj grad

I nogen grad

I mindre grad

Slet ikke

Figur 18: "Vurderer du, at du under eksamen bliver 
eksamineret tværfagligt?” 

 

Figur 19: "Vurderer du, at underviserne er klædt på til 
at eksaminere tværfagligt?” 
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Figur 20: "Vurderer du, at censorerne er klædt på til 
at eksaminere tværfagligt?” 

 



 

 

Praktik  
Med den gennemskrevne studieordning fra januar 2015 indførte man ekstern censur på 
praktikeksamen og bedømmelse efter 7-trins skalaen. Vi har deraf spurgt de studerende 
om deres vurdering af praktikeksamen.  

 
40 % vurderer, at praktikeksamenen 
er meget god eller god, 16 % vurderer, 
at den er nogenlunde, 22 % vurderer, 
at den er dårlig eller meget dårlig, og 
22 % ved det ikke.  

Derudover har vi også spurgt ind til 
de studerendes forståelse af, hvad 
praktikkarakteren ligger til grund for.  

8 % mener, at karakteren bliver givet for hele praktikforløbet, 27 % mener, at den bliver 
givet for praktikforløbet og eksamen, og 49 % svarer, at den udelukkende bliver givet for 
eksamen. 16 % ved det ikke.  

 

 

 

 

 

 

 

Jura  
 

I SDS er vi interesserede i at sikre, at de 
studerende bliver klædt godt på i juridisk 
praksis.  

Vi har derfor undersøgt, om de studerende 
har en oplevelse af at blive afprøvet inden 
for det juraområde, som knytter sig til 
modulet. 9 % vurderer, at de i meget høj 
grad bliver afprøvet i juraen, 26 % i høj 
grad, 31 % i nogenlunde grad, 23 % i mindre 
grad og 5 % slet ikke.  

 

18% 

22% 

16% 
11% 

11% 

22% 

Meget god

God

Nogenlunde

Dårlig

Meget dårlig

Ved ikke

Figur 21: "Hvordan vurderer du praktikeksamen? 

 

Figur 22: "Hvad tror du, praktikkarakteren bliver givet for?” 
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Figur 23: "I hvor høj grad oplever du, at du til eksamen 
bliver afprøvet i det juraområde, som knytter sig til det 
pågældende modul?” 

” 

 



 

 

 

Efter eksamen  
 

Vi har spurgt de studerende, hvilke 
bedømmelsesform de foretrækker. 53 
% svarer karakterskalaen, 33 % 
bestået/ikke bestået, 6 % god-
kendt/ikke godkendt og 8 % ved det 
ikke.  

 

 

 

Derudover har vi spurgt ind til, om det er 
de studerendes oplevelse at blive bedømt 
individuelt ved gruppeeksaminer.  

21 % svarer i meget høj grad eller i høj 
grad, 30 % i nogen grad, 31 % i mindre grad 
eller slet ikke og 18 % svarer ved ikke.  

De studerende er også blevet spurgt om, 

hvor god deres oplevelse af tilbagemelding 
på eksamen er. 

29 % svarer meget god eller god, 30 % 
svarer nogenlunde, 27 % svarer dårlig eller 
meget dårlig.  
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Figur 24: "Hvilken bedømmelsesform foretrækker du 
mest?” 

 4% 

17% 

30% 
18% 

13% 

18% 

I meget høj grad

I høj grad

I nogen grad

I mindre grad

Slet ikke

Ved ikke

Figur 25: "Er det din oplevelse at blive bedømt 
individuelt ved gruppeeksaminer? 
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Figur 26: "Hvordan oplever du tilbagemeldingerne på 
eksaminerne?” 

 



 

 

Vi har prøvet at dykke ned i 
ovenstående spørgsmål og spurgt de 
studerende, hvornår de oplever at få 
bedst feedback ved eksamen. 9 % 
svarer ved individuel skriftlig eksa-
men, 46 % svarer ved individuel 
mundtligt eksamen, 5 % svarer ved 
skriftligt gruppeeksamen, 24 % svarer 
ved mundtligt gruppeeksamen og 2 % 
svarer ved 24 timers eksamen.  

Til sidst har vi spurgt de studerende, 
om de generelt har modtaget feed-
back gennem deres uddannelse. 46 % 
svarer ja, 46 % svarer nej og 8 % ved 
det ikke.  

 

 

Progressionen i uddannelsen  
Vi har spurgt ind til de studerendes oplevelse af, om eksaminerne bygger videre på 
hinanden, altså er der en progression i uddannelsen. 19 % svarer i meget høj grad eller i høj 
grad, 37 % svarer i nogen grad, 35 % svarer i mindre grad og slet ikke, og 9 % svarer ved 
ikke. 
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Figur 27: "Hvornår oplever du at få bedst feedback 
på eksamen?” 

 

Figur 28: "Har du generelt modtaget feedback 
gennem din uddannelse (f.eks. på obligatoriske 
opgaver, i undervisningen etc.)? 

 

 

Figur 29: "I hvor høj grad er det din oplevelse, at 
eksaminerne bygger videre på hinanden? 

 

 



 

 

 

Anbefalinger til den gode eksamen på socialrådgiveruddannelsen  
 

Nedenstående er SDS anbefalinger til den gode eksamen på socialrådgiveruddannelsen 
baseret på undersøgelsens resultater.  

 

1. Rettidig information om eksamen  

Forudsætningen for en god eksamen er, at eksamensretningslinjer, krav/forventninger og 
opgavebeskrivelser er klare og kommer rettidigt, samt at introduktionen til eksamen, 
herunder eksamensform, dato, tid og sted kommer senest 14 dage inden afholdelse af 
eksamen. Derudover anbefaler vi, at skal de studerende sætter sig grundigt ind i de 
opgivet eksamensretningslinjer.   

 

2. Velovervejede eksamensformer 

De studerende oplever at møde mange forskellige eksamensformer gennem deres 
uddannelsesforløb. Jf. ovenstående er det vigtigt, at de studerende bliver introduceret 
grundigt til den valgte eksamensform og de pædagogiske/didaktiske overvejelser om 
eksamensformen bliver forelagt de studerende. Eksamensformerne skal være med til at 
understøtte modulets læringsforløb og tage højde for de studerendes forskellige 
læringsstile. I SDS ønsker vi at eksamensformerne bliver drøftet mellem ledelse, 
undervisere og studerende. Man kan med fordel inddrage modulevalueringerne, hvor man 
kan spørge ind til om eksamensformen har været med til at understøtte læringsmålene.  

  

3. Underviserne skal klædes på til at eksaminere i socialfagligheden  

Socialfagligheden er vores kernefaglighed, og det er derfor også denne vi skal eksamineres 
i. Underviserne skal have indsigt i socialfagligheden og hvordan den kobler sig til deres 
egne vidensområder - således at de kan afprøve de studerende i de opgivne læringsmål.  

 

4. En praktikeksamen med udgangspunkt i praksis   

Praktikeksamen skal tage udgangspunkt i de studerendes oplevelser og erfaringer fra 
praktikken. Der kan opstå en diskrepans mellem de studerende opfattelse af deres egen 
faglige formåen i praktikken, praktikvejleders evaluering af praktikanten og præstationen 
til praktikeksamen. Dette kan man muligvis komme rundt om, ved at have en fælles 
referenceramme. Herigennem kan man afprøve de studerende i de opnåede færdigheder 
og kompetencer. Derudover anbefaler vi i SDS, at man arbejder på, at få praktikvejleder 
tilbage i eksamenssituationen. Praktikvejlederen kan nemlig bidrage med perspektiver på 
det fulde læringsforløb.  



 

 

 

5. Feedback skal gives løbende og ved alle eksaminer  

Feedback er uundværlig for, at de studerende kan forbedre og dygtiggøre sig. Feedback 
skal pege på, hvor man er fagligt stærk, og hvilke opmærksomhedspunkter, man skal have 
fremadrettet. Det er vigtigt, at feedback både rummer tilbagemelding på ens faglige viden 
og ens studiemæssige kunnen. Feedback skal gives løbende og ved alle eksaminer, prøver 
og opgaver.  

 

6. Progression i uddannelsen  

Vi ønsker at eksaminerne er med til at sikre progressionen i uddannelsen, ved både at 
kigge tilbage og frem mod den næste.  Dette kan blandt andet sikres ved, at der ved en 
større del af eksaminerne bliver bedømt på socialfaglige kompetencer. F.eks. 
samtaleteknik, skriftlig kommunikation, systematisk sagsarbejde, retsanvendelse etc. 
Dette vil være med til at sikre progression i uddannelsen og deraf en gunstig fagudvikling 
hos den enkelte studerende.   

 

7. En meningsfuld tilrettelæggelse af eksaminer 

Eksaminer er ressourcekrævende, både for den enkelte studerende, undervisere og 
uddannelsesinstitution. Det er derfor vigtigt, at der ligger kloge overvejelser om, hvornår 
eksamen placeres gennem uddannelsen, og ikke blot som en automatik efter hvert modul. 
Eksaminerne skal indlejres som en del af et læringsforløb og vi anbefaler derfor, at man i 
dialog mellem uddannelsesledere, undervisere og studerende overvejer hyppigheden af 
eksaminerne på socialrådgiveruddannelsen. 

 


