
 

Undervisningsministeriet, juni 2017  

 

Sundhed og sociale forhold, tilbudsfag i 10. klasse (forsøget er forlænget til 2017/2018 og 

2018/2019). 

 

Prøven i Sundhed og sociale forhold tilrettelægges som en mundtlig prøve. Eleverne aflægger prøven 

individuelt. 

 

Prøven baseres på en selvvalgt opgavebeskrivelse, fx Hvordan kan jeg være med til at forbedre menneskets 

håndhygiejne. Opgavebeskrivelsen skal indeholde elementer fra fagets kompetenceområder: Sundhed og 

sundhedsfremmende aktiviteter, Hygiejne og arbejdsmiljø samt Kommunikation.   

 

I de sidste 8 lektioner af undervisningen arbejder eleverne med den selvvalgte opgavebeskrivelse, der 

godkendes af læreren.  

 

Eksaminationen består af to dele og finder sted i den mundtlige prøvetermin. Eksaminationstiden er 25 

minutter inklusiv votering. Under den første del af eksaminationen fremlægger eleven sit projekt og 

procesforløb med fokus på fagets kompetenceområder og den værdi, projektet skaber for målgruppen, 

for dem selv og for samfundet. Eleverne vælger selv en kommunikationsform, der kan være med til at 

understøtte deres faglige pointer, fx målrettet kommunikation i form af en instruks i god håndhygiejne. 

Under den anden del af eksaminationen finder en dialog sted mellem eleven, lærer og censor med hen-

blik på at give eleven mulighed for at reflektere over sit projekt, sin arbejdsproces, og den valgte kom-

munikationsform.  

  

Vurderingskriterier: 

Eleverne prøves i deres kompetencer indenfor fagets kompetenceområder: Sundhed og sundheds-

fremmende aktiviteter, Hygiejne og arbejdsmiljø samt Kommunikation.   

 

I første del af prøven prøves eleverne i at kunne anvende viden og færdigheder i gennemførelsen af et 

værdiskabende projekt og til at begrunde projektet og projektforløbet, herunder vurdere den værdi, som 

projektet vil skabe. 

 

I anden del prøves eleven i at kunne indgå i dialog om sit eget projekt og projektforløb samt reflektere 

over arbejdsproces og valgte kommunikationsform og i at kunne perspektivere til muligheder i forbin-

delse med uddannelses- og erhvervsvalg.  

 

Der gives én karakter baseret på en lige vægtning af prøvens første og anden del. 

 

 


