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Prøveform og prøvebestemmelse
6. Semester
Valgmodul A - Valgmodul B – Valgmodul C – Valgmodul D

Generelle Informationer til eksamen

Den studerende er ved indskrivning på studiet automatisk tilmeldt eksamen.
Afleveres opgaven ikke rettidig, ukorrekt eller mangelfuld har den studerende brugt et prøveforsøg.

Kilder

Modultemaer

Den studerende skal i øvrigt orientere sig og læse:
• Informationer om elektronisk af levering.
• Retningslinjer og regler ved sygdom og fravær ved eksamen.
• Retningslinjer for dispensationsansøgning.
Gældende regler for området:
• Bekendtgørelsen og Studieordningen for Socialrådgiveruddannelsen
• Eksamensbekendtgørelse
• Karakterbekendtgørelsen
• Prøvebestemmelser med retningslinjer og vejledninger til den mundtlige og skriftlige
afprøvning.
Den studerende vælger to valgmoduler i følge studieordningen, således at den studerende har
valgmodulkombination:
AC eller AD eller BC eller BD
Valgmodul A:
Socialt arbejde med udsatte børn og unge samt børn og unge med handicap og deres familier
Valgmodul B:
Socialt arbejde på beskæftigelsesområdet
Valgmodul C:
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Socialt arbejde med udsatte voksne og voksne med handicap
Valgmodul D:
Projektledelse, koordinering og organisationsforståelse

Bedømmelse
Karakterskala
Læringsmål

Ekstern
7 trins-skalaen

Afprøvningsform

Mundtlig afprøvning i grupper. Der indgår et gruppefremstillet skriftligt produkt.
Se retningslinjer og vejledning til det skriftlige produkt og den mundtlige afprøvning i
prøvebestemmelsen.
Der foretages en samlet bedømmelse af det skriftlige produkt og den mundtlige afprøvning
Det skriftlige produkt skal fremstå læsevenligt.
Bedømmelsesgrundlaget er modultemaernes læringsmål jf. Studieordningens fællesdel for
Socialrådgiveruddannelserne i Danmark og den Institutionelle studieordning.
En gruppe på 3 studerende har 45 min. til eksamen eksklusiv votering. Herunder 15 minutter til
fremlæggelse af et selvvalgt oplæg.
En gruppe på 4 studerende har 55 min. til eksamen eksklusiv votering. Herunder 20 minutter til
fremlæggelse af et selvvalgt oplæg.

Bedømmelsesgrundlag

Eksaminationstid

Reeksamen

Mødepligt

Se studieordningen for tema og læringsmåls på valgmodul A, B, C og D

Den studerende har tre forsøg. Den studerende skal have bestået afprøvningen på 6. semester senest
inden den afsluttende afprøvning på 7. semester, som er bacheloreksamen. Informationer om
modulomprøven fremgår af It´s learning.
Der er følgende retningslinjer for eksamenstid ved omprøve:
1 studerende 15 minutter
2 studerende 30 minutter
Den studerende har 5 minutter til at fremlægge et selvvalgt oplæg.
Se studieordningen med hensyn til deltagelsespligt og krav af studieaktivitet
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Prøveform og prøvebestemmelse
Retningslinjer og vejledning til det skriftlige produkt

Arbejdsformen i det skriftlige produkt er problem- og projektbaseret.
De studerende arbejder i grupper, ud fra en selvvalgt problemstilling inden for det sociale arbejde.
Der skal i opgaven
•
•
•
•
•
•
•

være en problemstilling og på baggrund heraf udarbejdet en problemformulering.
inddrages mindst 5 selvvalgte læringsmål fordelt på de to valgmoduler. De selvvalgte læringsmål skal omfatte både viden, færdigheder og
kompetence mål. De valgte læringsmål skal fremgå eksplicit af opgaveteksten.
være et afsnit med begrundet valg af undersøgelsesmode.
Anvendes empiri, dette skal vedlægges som bilag (se notat om empiri nedenfor)
lægges vægt på analysen. Ca. 1/3 af opgaven skal relatere sig til opgavens analyse.
Det problemorienterede projekt må max. fylde 20 sider 48 000 anslag inklusive mellemrum, eksklusive forside, indholdsfortegnelse,
litteraturliste over anvendt litteratur i det skriftlige produkt.
Der skal indgå refleksioner om mulige relevante indsatser.

Formkrav
Opgaven udarbejdes efter APA standard.
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Det skriftlige produkt skal fremstå læsevenligt.
Opgaven skal kunne læses og forstås uden anvendelse af bilag.
Forsiden skal indeholde navn på gruppens medlemmer, studienummer og holdbetegnelse samt måned og år for aflevering. Printscreen af antal anslag
skal fremgå af forsiden.
Forslag til litteratur:
-

Rienicker, Lotte & Peter Stray Jørgensen: (2017) ”Den gode opgave” Forlag: Samfundslitteratur.
Poul Bitsch Olsen & Kaare Pedersen. (2018) ”Problemorienteret projektarbejde - en værktøjsbog” Forlag: Samfundslitteratur.

Empiri på 6.semesters valgmod
Ordet empiri kommer oprindeligt fra græsk og betyder erfaring. Inden for den akademiske skrivning kaldes empiri også:
• Stof
• Cases
• Emneområde
• Primærkilder
• Primærtekster
• Primærdata
• OSV.
Her kommer eksempler på hvad og hvor du kan finde empiri til projektarbejdet:
• Podcasts – masser af podcast indeholder borgerperspektiverede narrativer, men også perspektiver fra systemets side, blandt
andet ’Morfinbyen’, ’Afdeling M’ osv.
• Andre forskeres indsamlede empiri
• Dokumentarer, f.eks. fra CFU eller dr.dk eller andet online tilgængeligt medie
• Sociale medier og platforme
• Litteraturstudier/Reviews
• Biografier
• Dokument-analyser
• Vignetter og andre former for surveys
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Lovgivning og forarbejder

Empiri er med andre ord det materiale, du undersøger i din opgave. Til at undersøge empirien kan du bruge teorier og metoder. Disse er
ikke en del af empirien- medmindre det er teorien eller metoderne, du vil undersøge.
Hvordan præsenteres empirien
Oftest behøver du ikke redegøre for hele empirien, med blot det vigtigste. Det gælder især hvor der er tale om en stor mængde data
(f.eks. Fra en kvantitativ undersøgelse, en omfattende hjemmeside, eller en lang tekst), men generelt gælder det, at du kun
bør medtage det der er relevant for jeres projekt.
Uanset om du præsenterer hele eller dele af empirien, skal du være så præcis og objektiv som muligt.
Du må derfor ikke analysere, vurdere, tolke, perspektivere, eller kommentarer før du har præsenteret empirien.
Alt efter hvilken empiri du har valgt, kan der være følgende måder at præsentere empirien på:
• Citere
• Referer
• Beskrive
• Illustrere
Kilde:
https://www.sdu.dk/~/media/Files/Om_SDU/Institutter/Ifki/Akademisk_Skriftlighed/Materialer/Handout/Empiri.ashx

Prøveform og prøvebestemmelse
Retningslinjer og vejledning for den mundtlige afprøvning

•

Den mundtlige afprøvning starter med at gruppens medlemmer fremfører et mundtligt oplæg, der tager udgangspunkt i gruppens projekt. Alle
gruppens medlemmer skal deltage i oplægget.
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Den mundtlige afprøvning tager udgangspunkt i en dialog mellem eksaminator, censor og studerende om valgmodulernes og gruppens valgte
læringsmål.
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