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Modul: Teorier og metoder i arbejdet med mennesker med sindslidelser 
Modulet er et obligatorisk modul i Diplom i psykiatri og fokuserer på professionernes indsats i forhold til arbejdet med mennesker med sindslidelse. Der 
arbejdes med teorier og metoders betydning for samarbejdet mellem den sindslidende og de fagprofessionelle.  

Omfang  
10 ECTS-point 
 
Læringsmål 
Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering 
 
Viden 

• har viden om og kan reflektere over forskellige faglige og videnskabeligt begrundede teorier og metoder i arbejdet med sindslidende   
• kan reflektere over samarbejdet og kontekstens betydning for forholdet mellem den sindslidende, netværket og den fagprofessionelle 
• kan reflektere over en given indsats på baggrund af den sindslidendes situation ved hjælp af forskellige teorier og metoder  
• har viden om udviklingsbaseret og forskningsbaseret arbejde 

 
Færdigheder 

• kan anvende forskellige teorier og metoder ud fra forskellige faglige perspektiver  
• kan analysere og begrunde den sindslidendes og netværkets behov for indsatser  
• kan begrunde og formidle valget af metoder overfor den sindslidende, dennes netværk, de fagprofessionelle og samarbejdspartnere 
• kan vurdere, søge og analysere litteratur og forskningsresultater med relevans for modulets faglige indhold  

 
Kompetencer 
• kan påtage sig ansvaret for en given indsats på baggrund af den sindslidendes situation, konteksten, relevante metoder og teorier  
• kan anvende teorier og metoder som grundlag for udvikling af det psykiatriske arbejde i en given psykiatrisk praksis  
 
Indhold 

• Forskellige teorier i arbejdet med mennesker med en sindslidelse. 
• Forskellige metoder i arbejdet med mennesker med en sindslidelse 
• Den sindslidende, den professionelle, relationen og kontekstens betydning.  
• Netværkets betydning for den sindslidende herunder roller og opfattelser af behov og indsats 
• Metoder til og strategier for udvikling af kvalitet i arbejdet – herunder evidensbegrebet 
• Perspektiver på jura, magt og etik i det psykiatriske arbejde  
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Opmærksomhedspunkter 

• Refleksion over forskellige teoretiske og metodiske perspektiver relateret til mennesket med en sindslidelse. 
• Inddragelse af studerendes praksiserfaringer i undervisningen. 
• At der sikres en teoretisk rød tråd gennem undervisningen 

Evalueringsprocedure for modulet 
Den modulansvarlige gennemgår modulplanen og opmærksomhedspunkter (se nedenfor) første undervisningsgang. Underviserne evaluerer løbende studiefor-
løbet i dialog med de studerende og afslutter undervisningen med en summativ evaluering og drøftelse af opmærksomhedspunkter. De studerende bliver desu-
den efter sidste undervisningsgang bedt om at svare på en elektronisk evaluering. Resultaterne formidles via Blackboard. Alle dokumenter indgår i moduludvik-
lingssamtaler og i en kvalitetsrapport for modulet med henblik på det videre arbejde med at udvikle modulet fremadrettet.  
 
 
UFSS (Undervisernes Forpligtende Strategiske Sammenhæng): 1) Feedback 2) Nye undervisningsformer 
 
Kerneopgave: Det er efter- og videreuddannelsens kerneopgave at efter- og videreuddanne fagprofessionelle i overensstemmelse med samfundsmæssige krav 
og behov i et udviklende og forandrende perspektiv. 
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Studieaktivitetsmodellen (SAM) og de forventede studieaktiviteter: 

 

 
 

• Forberedelse og 
fordybelse 

• Litteraturstudier
• Træning i at forholde 

sig til praksis med  
videnskabsteoretisk 
"blik" (casearbejde)

• 19 %

• Opgave og 
eksamensvejledning

• Vejledning enten 
individuel eller i grupper 
vedr. studiet/modulet

• 1 % 

• Sætte sig ind i 
opgivet 
litteratur/material
e 

• Modulopgave på  
ca.12 sider

• 60 %

• Primært 
holdundervisning 
indeholdende oplæg 
med diskussion, 
gruppediskussioner,  og 
gruppeøvelser  

•20%

1. Undervisning 
rammesat af 
underviser

Normalt 
skemalagt. Se 
undervisnings-

planen herunder 

2. Planlagt af 
underviserne, 

men den 
studerende skal 
selv organisere 
arbejdet. Kan 

foregå individuelt 
eller i grupper.  

3. Aktiviteter den 
studerende selv 
tager intitiativ til  

- selvstudie. 

4. Aktiviter 
initieret af 

studerende med 
deltagelse af en 
underviser. Se 

passus om 
vejledning 
herunder

Deltagelse af studerende 

Initieret af studerende 

Deltagelse af undervisere og studerende 

Initieret af undervisere 
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Undervisningsplan pr. 2. november 2017 med forbehold for ændringer! 
 

Studieaktiviteter inden 1. undervisningsgang 
• Læse modulplan på Blackboard 
• Skriv en lille præsentation af dig selv på din blog på Blackboard 

 
Følgende er til din forberedelse til undervisningen: 

• Orientere dig på blackboard  
• Medbring case fra din praksis. Husk casen skal være anonymiseret.  

 
Mail din case til jlno@ucsyd.dk og jsto@ucsyd.dk 
 

• Orientere dig i denne modulplan 
 
Anbefalet litteratur: 

• Rienecker, L. & Jørgensen, P.S. (2014): Den gode opgave. Samfundslitteratur 
• Ekeland; Tor-Johan: Psykoterapi – en kulturkritikk. Matrix 2007   

http://matrixtidsskrift.no/wp-content/uploads/2015/01/matrix_2007_2.pdf s. 101 – 122 

• Haugsgjerd, S., Jensen, P., Karlsson, B. & Løkke, J.A. (2009): Fra filosofi til fagteori i psykisk helsevern. IN Perspektiver på psykisk helse – å forstå, 
beskrive og behandle (3. udg.) s. 35-46.  Gyldendal Akademisk. Oslo.  

Tidspunkt Mål  Indhold og læringsaktiviteter Underviser 
 

Uge 8 
Tirsdag d.21. fe-

bruar 
Kl. 9-15 

 
 

Lokale 
 

Har viden om og kan reflektere 
over forskellige faglige og vi-
denskabeligt begrundede teo-
rier og metoder i arbejdet med 
sindslidende   

 
At de studerende har et funda-
ment for at identificere forskel-
lige teorier og metoders domi-
nerende forståelse af psykiske 

9 – 11.45 
• Velkommen og introduktion til uddannelsesforløb og 

Blackboard 
• Prøveform  
• Caserelaterede refleksioner 

 
12.15 – 15:  

Jette S. Tobiasen  
 
 
 
 
 
 

Jonna Nøttrup 
 

mailto:jlno@ucsyd.dk
mailto:jsto@ucsyd.dk
http://matrixtidsskrift.no/wp-content/uploads/2015/01/matrix_2007_2.pdf%20s.%20101%20%E2%80%93%20122
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lidelser, og kan identificere og 
diskutere disse forståelser i 
forhold til egen praksis.  
 

Teksterne indeholder forskellige tilgange til psykiske lidelser og de 
metoder, der hyppigst anvendes i den psykiatriske kontekst. Domi-
nerende forståelser fra egen praksis diskuteres i relation til hoved-
punkterne i teksterne. 

 
 

Studieaktiviteter for perioden indtil d. 28. februar 2017: 
Søge og læse litteratur efter eget valg (3) 
 
Forberedelse: 

- Orientere dig på bibliotekets hjemmeside www.ucsyd.dk 

 
Anbefalet litteratur til forberedelse (2):   
Kristensen, Kent (2016): Sundhedsjura. 5. udgave, 2. oplag. Gads Forlag. 

 
 

Tidspunkt Mål (1) Indhold og læringsaktiviteter (1) 
 

Underviser 
 

Uge 9 
Tirsdag  

d. 28 februar 
kl. 9 - 15 

 
 
 
 

Lokale 
 
 

Kan reflektere over samarbej-
det og kontekstens betydning 
for forholdet mellem den sinds-
lidende, netværket og den fag-
professionelle 
 
Kan påtage sig ansvaret for en 
given indsats på baggrund af 
den sindslidendes situation, 
konteksten, relevante metoder 
og teorier  

Kl. 9 – 9.45: Introduktion til biblioteket og litteratursøgning 
 
 
Kl. 9.45 – 10.45:  
 
 
Kl. 11-15: Perspektiver på jura, magt og etik i det psykiatriske 
arbejde  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Bibliotekar Anne-Dorte Tækker 
(Medbring egen computer)  

  
Jette S. Tobiasen  

 
 
 

Kent Kristensen SDU 
 
 

http://www.ucsyd.dk/
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Studieaktiviteter for perioden indtil d. 14. marts 
Søge og læse litteratur efter eget valg (3) 
 
Anbefalet litteratur til forberedelse (2):   
Her nedenfor ligger forslag til læsning til denne gang. 
Temaet: Recovery: 
Hummelvoll, Jan Kåre (2013). Helt - ikke stykkevis og delt: psykiatrisk sygepleje og psykisk sundhed. Kbh.: Hans Reitzel 
(s. 62-92) 
https://blackboard.ucsyd.dk/bbcswebdav/pid-384765-dt-content-rid-3377014_1/xid-3377014_1 
Og  
Borg, Marit m.fl: Recoveryorienterede praksisser – en systematisk vidensopsamling. NAPHA rapport nr. 4/2013 
http://psykosocialrehabilitering.dk/wp-content/uploads/2016/03/Recoveryorienterede_praksisser.pdf 
Temaet: Relationsbehandling 
Møller, Lis (2014). Professionelle relationer. Kbh.: Akademisk forlag (s. 139-163) https://blackboard.ucsyd.dk/bbcswebdav/pid-384731-dt-content-rid-3376760_1/xid-
3376760_1 
og 
Møller, Lis (2008). Udviklingsstøttende relationer: at være anerkendende og bevare sig selv. I: Benny Lihme (red.), Invitation til socialpsykiatri (s. 116-139). Kbh.: Akademisk 
forlag 
https://blackboard.ucsyd.dk/bbcswebdav/pid-384186-dt-content-rid-3373223_1/xid-3373223_1 
 
 

 
Tidspunkt Mål (1) Indhold og læringsaktiviteter (1) Underviser 

 
Uge 10 
Tirsdag 

 d. 7 marts 

Studiedag Mulighed for vejledning Jette S. Tobiasen 

Tidspunkt Mål (1) Indhold og læringsaktiviteter (1) Underviser 
 

Uge 11 
Tirsdag  

d. 14 marts 
kl. 9 - 15 

 
 

Lokale 

Kan anvende teorier og meto-
der som grundlag for udvikling 
af det psykiatriske arbejde i en 
given psykiatrisk praksis  

Recovery og relationsarbejde i psykiatrien Jens Astrupgaard 
 
 
 
 

https://blackboard.ucsyd.dk/bbcswebdav/pid-384765-dt-content-rid-3377014_1/xid-3377014_1
http://psykosocialrehabilitering.dk/wp-content/uploads/2016/03/Recoveryorienterede_praksisser.pdf
https://blackboard.ucsyd.dk/bbcswebdav/pid-384731-dt-content-rid-3376760_1/xid-3376760_1
https://blackboard.ucsyd.dk/bbcswebdav/pid-384731-dt-content-rid-3376760_1/xid-3376760_1
https://blackboard.ucsyd.dk/bbcswebdav/pid-384186-dt-content-rid-3373223_1/xid-3373223_1
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Studieaktiviteter for perioden indtil d. 21. marts 
Søge og læse litteratur efter eget valg (3) 
 
Anbefalet litteratur til forberedelse (2): 

• Juliussen, S.B.(2014): Åben dialog – organisation og praksis. Stofbladet no. 24/2014.  Downloades fra:  http://www.stofbla-
det.dk/6storage/586/51/stof_24.67-75.pdf 

• Seikkula, J., Arnkil, T.E., Henriksen, O.L. (2014): Åben dialog i relationel praksis – respekt for anderledeshed i øjeblikket. Akademisk forlag. Køben-
havn. Kap.7.  

• Vange, B. (2015): Set, hørt og forstået – inspiration til åben dialog og netværksmøder.  Akademisk forlag. København. Kap. 3 & 6 & 12 

 
Tidspunkt Mål (1) Indhold og læringsaktiviteter (1) Underviser 

 
Uge 12 

Tirsdag d.21. 
marts 
Lokale 

 
9 - 15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 - 16 
 
 

At de studerende har et funda-
ment for at identificere forskel-
lige teorier og metoders domi-
nerende forståelse af psykiske 
lidelser, og kan identificere og 
diskutere disse forståelser i 
forhold til egen praksis.  
  
At de studerende får kendskab 
til Åben dialog som metode til 
netværksarbejde, og kan dis-
kutere metodens muligheder 
og udfordringer i forhold til de 
forskellige aktører i egen prak-
sis.  
 

Teksterne indeholder forskellige tilgange til psykiske lidelser og 
de metoder, der hyppigst anvendes i den psykiatriske kontekst. 
Dominerende forståelser fra egen praksis diskuteres i relation til 
hovedpunkterne i teksterne. 
  

 
Fortsat diskussion af dominerende forståelser og dominerende 
fagligheder i egen praksis, på baggrund af teksterne til 21.2.17.  
Introduktion og diskussion af muligheder og udfordringer i net-
værksarbejde i egen praksis, med udgangspunkt i Åben dialog 
som ideal. 

 
 
 
 
 
Studiestøttende aktiviteter 

• Opfølgning skriftligt arbejde 

 
 
 

Jonna Nøttrup 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jette S. Tobiasen 
 

 

Studieaktiviteter for perioden indtil d. 28. marts 

http://www.stofbladet.dk/6storage/586/51/stof_24.67-75.pdf
http://www.stofbladet.dk/6storage/586/51/stof_24.67-75.pdf
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Søge og læse litteratur efter eget valg (3) 
 
 
Anbefalet litteratur til forberedelse (2):   
Guldager, Jens (2015). Videnskabsteori – en indføring for praktikere. 1. udgave. København Akademisk forlag 
Madsen, Lone Bjørn og Mathiasen, Stinne Højer (2008). Dokumentation: Hvordan og med hvilke effekter. Uden for nummer nr.15 2008.  
Johansen, Helle (2016). Dokumentation og evaluering kap 18. I: Posborg, Rikke m.fl. (2016)  Socialrådgivning og socialt arbejde. Hans Reitzels Forlag. 
Socialstyrelsen (2016) Resultatdokumentation og evaluering. Håndbog for sociale tilbud. https://socialstyrelsen.dk/nyheder/2016/ny-handbog-i-
resultatdokumentation-og-evaluering   (26/1.17) 
Westersø, Per m.fl. (2016). Praksisforskning i socialt arbejde 2016. Kap. 2. 
Henriksen, Kirsten (2015). Forståelse af socialt arbejde samt metodevalg. Kap.2. I: Metodiske tilgange i socialt arbejde. Hans Reitzel Forlag 
Guldager; Jens (2002 ”Metodevejen” – en hovedvej eller en blindgyde? ). I: Uden for nummer nr.5. 2002 
Jacobsen, Bo (2016).  Oversigt Videnskabsteoretiske retninger. I: Videnskabsteori. Gyldendahl 
 
 

Tidspunkt Mål (1) Indhold og læringsaktiviteter (1) Underviser 
 

Uge 13 
Tirsdag 

d. 28. marts 
kl. 9 - 15 

Lokale 
 

Har viden om udvikling og 
forskningsbaseret viden 

Fagligt og videnskabeligt begrundede teorier og metoder i arbej-
det med sindslidende 

Kim Lee 
 
 
 

Studieaktiviteter for perioden indtil d. 4. april 
Søge og læse litteratur efter eget valg (3) 
 
Anbefalet litteratur til forberedelse (2):   
Guldager, Jens (2015). Videnskabsteori – en indføring for praktikere. 1. udgave. København Akademisk forlag 
Madsen, Lone Bjørn og Mathiasen, Stinne Højer (2008). Dokumentation: Hvordan og med hvilke effekter. Uden for nummer nr.15 2008.  
Johansen, Helle (2016). Dokumentation og evaluering kap 18. I: Posborg, Rikke m.fl. (2016)  Socialrådgivning og socialt arbejde. Hans Reitzels Forlag. 
Socialstyrelsen (2016) Resultatdokumentation og evaluering. Håndbog for sociale tilbud. https://socialstyrelsen.dk/nyheder/2016/ny-handbog-i-
resultatdokumentation-og-evaluering   (26/1.17) 
Westersø, Per m.fl. (2016). Praksisforskning i socialt arbejde 2016. Kap. 2. 
Henriksen, Kirsten (2015). Forståelse af socialt arbejde samt metodevalg. Kap.2. I: Metodiske tilgange i socialt arbejde. Hans Reitzel Forlag 
Guldager; Jens (2002 ”Metodevejen” – en hovedvej eller en blindgyde? ). I: Uden for nummer nr.5. 2002 
Jacobsen, Bo (2016).  Oversigt Videnskabsteoretiske retninger. I: Videnskabsteori. Gyldendahl 
 
 

https://socialstyrelsen.dk/nyheder/2016/ny-handbog-i-resultatdokumentation-og-evaluering
https://socialstyrelsen.dk/nyheder/2016/ny-handbog-i-resultatdokumentation-og-evaluering
https://socialstyrelsen.dk/nyheder/2016/ny-handbog-i-resultatdokumentation-og-evaluering
https://socialstyrelsen.dk/nyheder/2016/ny-handbog-i-resultatdokumentation-og-evaluering
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Tidspunkt Mål (1) Indhold og læringsaktiviteter (1) Underviser 
 

Uge 14 
Tirsdag  

d. 4. april 
 

kl. 9 – 15 
 

Lokale 
 
 
 

Kan anvende forskellige teorier 
og metoder ud fra forskellige 
faglige perspektiver 
 
Kan vurdere, søge og analy-
sere litteratur og forskningsre-
sultater med relevans for mo-
dulets faglige indhold 
 
 
 
 

Metoder og strategier for udvikling af kvalitet i psykiatriarbejdet 
herunder evidens-begrebet 

 
Kim Lee 

 
 

Studieaktiviteter for perioden indtil d. 25. april 
Søge og læse litteratur efter eget valg (3) 
 
 
Anbefalet litteratur til forberedelse (2):  
Oute, J. (2016): ”Patient- og pårørendeinddragelse i psykiatrisk behandling”, Det nære sundhedsvæsen: Perspektiver på samfundsudvikling og møder 
mellem mennesker”. Glasdam, S. & Jørgensen, J. W. (red.). København: Munksgaard, Kap. 13, s. 138-151 
 
Bjerge, B. (2005): ”Empowerment og brugerinddragelse i praksis: mellem forestillinger og det muliges kunst”. Center for Rusmiddelforskning, Aarhus 
Universitet 
 
Gade, A. (2016): ”Klinisk neuropsykologi”, 3. oplag, Frydenlund 

 
Uge 16 

Tirsdag d.18. 
april 

 

Studiedag Mulighed for vejledning Jette S. Tobiasen 

Tidspunkt Mål (1) Indhold og læringsaktiviteter (1) Underviser 
 

Uge 17 
Tirsdag  

d. 25. april 
kl. 9-15 

 

Kan anvende teorier og meto-
der som grundlag for udvikling 
af det psykiatriske arbejde i en 
given psykiatrisk praksis  

Dobbelt diagnose 
 
 
 
 

 Lone Brøndum 
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Lokale  
 

Studieaktiviteter for perioden indtil d. 2. maj 
Søge og læse litteratur efter eget valg (3) 
 
Anbefalet litteratur til forberedelse (2):  -  mere følger 
Hempler, Nana Folmann m.fl. (2016) LIVSSTILSGUIDE I PRAKSIS Sundhedspædagogisk samarbejde mellem professionelle og voksne med psykisk syg-
dom. Region Syddanmark, de 22 syddanske kommuner og Steno Diabetes Center, Health Promotion Research. https://www.ucsyd.dk/filead-
min/user_upload/viden_udvikling/sundhedsfremme/projekt/LIP_GUIDE_final.pdf  (26/1.17) 
 

 
Uge 18 
Tirsdag  
2. maj 
kl. 9-15 

 
 

lokale 
 
 
 

Kan reflektere over en given 
indsats på baggrund af den 
sindslidendes situation ved 
hjælp af forskellige teorier og 
metoder 
 
 
Reflektere over en given ind-

sats på baggrund af forskellige 
teorier og metoder 

 

 
Sundhedspædagogisk samarbejde mellem  
professionelle og voksne med psykisk sygdom 
 
Opsamling, evaluering og afslutning af modulet. 

 
Jette. S. Tobiasen 

 
 

Tidspunkt Mål (1) Indhold og læringsaktiviteter (1) Underviser 
 

Uge 19 
Tirsdag  

d. 9. maj 
 

Studiedag Mulighed for vejledning JSTO 

Uge 23 
Tirsdag  

d. 6. juni 

Aflevering af skriftlig opgave senest kl. 12 via WISEflow 

 
 
Litteraturliste 
Andersen, Flemming (2008): Relationen, det fælles tredje og det personlige narrativ. I: Ritchie, Tom: Relationer i teori og praksis, perspektiver på pædagogisk 
tænkning. Forlag Billesø og Baltzer  
 

https://www.ucsyd.dk/fileadmin/user_upload/viden_udvikling/sundhedsfremme/projekt/LIP_GUIDE_final.pdf
https://www.ucsyd.dk/fileadmin/user_upload/viden_udvikling/sundhedsfremme/projekt/LIP_GUIDE_final.pdf
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Bjerge, B. (2005): ”Empowerment og brugerinddragelse i praksis: mellem forestillinger og det muliges kunst”. Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universi-
tet 
 
Borg, Marit m.fl (2013) Recovery orienterede praksisser – en systematisk viden opsamling. Dansk Selskab for Psykosocial Rehabilitering. Download: http://psy-
kosocialrehabilitering.dk/wp-content/uploads/2016/03/Recoveryorienterede_praksisser.pdf 
 
Ekeland; Tor-Johan: Psykoterapi – en kulturkritikk. Matrix 2007 
http://matrixtidsskrift.no/wp-content/uploads/2015/01/matrix_2007_2.pdf s. 101 – 122 
 
Gade, A. (2016): ”Klinisk neuropsykologi”, 3. oplag, Frydenlund 
 
Guldager, Jens (2015). Videnskabsteori – en indføring for praktikere. 1. udgave. København Akademisk forlag 
 
Guldager; Jens (2002 ”Metodevejen” – en hovedvej eller en blindgyde? ). I: Uden for nummer nr.5. 2002 
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De gult markerede litteraturangivelser, er nyeste forskningsbaseret litteratur, under 5 år gamle  
 
Vejledning 
Der tilbydes vejledning i et omfang af max 3 timer. 
Vejledning foregår via personlig fremmøde, via e-mail, skype og/eller telefon. 
OBS: Vejledning slutter senest den 10. maj, hvor foreløbig problemformulering og litteraturliste skal være godkendt.  
 
Tildeling af vejleder til opgaven 
Adjunkt Jette S. Tobiasen. Mobil: 72665283, mail: jsto@ucsyd.dk 
 
 
Prøveform 
Skriftlig individuel opgave. Ekstern bedømmelse. Opgaven bedømmes efter 7-trinsskalaen.  
 
Mål med opgaven 
Den studerende tager udgangspunkt i en relevant problemstilling i forhold til arbejdet med mennesker med sindslidelser (jf. mål med modulet). Den stude-
rende reflekterer over empiri med et teoretisk og metodisk perspektiv og dokumenterer evne til at argumentere ud fra faglig viden.  
 
Opgavekriterier  

• Udgangspunktet er en beskrivelse af relevant empiri inden for det psykiatriske fagområde.  
• Problemstillinger udledes, og der foretages en velbegrundet afgrænsning til en præcis  
• Problemformulering.  
• Der argumenteres for videnskabsteoretiske overvejelser og valg af teori og metode, så der er en tydelig, logisk sammenhæng mellem teorier, metoder 

og problemformulering.  
• Faglig bearbejdning med analyse og diskussion af de valgte teorier og metode - set i forhold til problemformulering.  
• Konklusion, hvor der svares på opgavens problemformulering på baggrund af den gennemførte analyse.  

mailto:jsto@ucsyd.dk


15/16                          2. 
november 2017 

  

Formalia vedrørende skriftlige produkter  
Max. 28.800 anslag incl. mellemrum. (Ca. 12 normalsider svarende til ca. 2400 anslag pr. side).  
Ved en side forstås formatet A4 med 2400 typeenheder i gennemsnit pr. side, inklusiv mellemrum. Forside, indholdsfortegnelse, bilagsliste og litteraturlister 
ved skriftlige produkter indgår ikke i det maksimale sidetal.  
Bilag kan ikke forventes læst af bedømmerne. 

 
Vurdering af opgaven 
Vurdering af opgaven foretages i relation til: 
• Mål 
• Opgavekriterier 
• Den studerendes evne til selvstændigt at bearbejde et problem 
• Formuleringsevne 
• Redaktionelle retningslinjer. 
 
Etiske retningslinjer for opgaveskrivning 
Se vejledning på fællessiden på BB 

•  
Anonymisering 

• Tavshedspligten skal overholdes. Den eller de, der skriver projektrapporten eller kopierer den, har tavshedspligt. 
• Rapporten bør ikke indeholde unødvendige oplysninger om personer og personlige data. 

Nødvendige data skal sløres, så oplysningerne ikke kan føres tilbage til nogen bestemte personer. 
 
Eksempler på data man skal være varsom med 
• Navne på professionsbachelor-studerende, patienter, pårørende, behandlere, plejepersonale, institution. 
• Fødselsdato, omskriv hellere til alder. 
• Genkendelige diagnoser bør undgås. 
• Indlæggelsesdato. 
• Hjemkommune. 
 

 
Elektronisk aflevering af eksamensopgave 
Opgaven afleveres elektronisk via WISEflow senest 6.juni 2017 kl. 12.    
Opgaver der er uploadet via WISEflow vil elektronisk blive testet for plagiat. 
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WISEflow 
Du skal bruge WAYF til login, som er dit brugernavn@ucsyd.dk og dit selvvalgte password (det samme som du bruger til Blackboard). 
Du vil modtage en mail, når der åbnes op for aflevering i WISEflow ca. 14 dage før fristen. 
 
Framelding eller udsættelse af eksamen: 
Når man som studerende er tilmeldt et eller flere moduler, er man samtidig også tilmeldt eksamen. Ønsker man at framelde eller udsætte sin eksamen, skal 
dette meddeles skriftligt til studiesekretæren senest den 9. maj 2017 
 
 
UC SYD’s Bibliotek 
Biblioteket et uddannelsesbibliotek, der er en integreret del af studie- og læringsmiljøet i UC SYD. Biblioteket giver adgang til en stor samling af bogligt og 
elektronisk materiale. Materialevalget understøtter uddannelserne og aktiviteterne på professionshøjskolen. Biblioteket består af 5 afdelinger, der ligger i:  
Esbjerg, Haderslev, Kolding, Sønderborg og Aabenraa. Når du er optaget på et diplommodul, bliver du automatisk oprettet som låner. Dit lånernummer er dit 
cpr.nr og din pinkode er de sidste fire tal i dit cpr.nr. Du kan frit benytte alle biblioteksafdelinger. For at se adresse, åbningstider, søge materialer mm. benyt: 
www.bibl.ucsyd.dk 
 
Mundtlig Feedback 
Inden modulets afslutning gennemgår og drøfter den modulansvarlige opmærksomhedspunkterne fra modulplanen samt evt. resultatet af survey’en med de 
studerende. Resultatet af denne dialog samles her (ca. 200 ord).  
 
10 studerende i alt. 8 valgte at gå til eksamen. 
 
På en skala fra 1-10 hvor 10 er et super godt og lærerigt forløb og 1 er ikke acceptabelt, vurderer holdet modulet:  7-8 
Alt i alt er der tilfredshed med modulet bortset fra en enkelt, der dog vurderer modulet til 7.  

• Gode undervisere der leverer god undervisning 
• Der mangler en lille smule, en rød tråd underviserne imellem – at undervisningen bliver koblet lidt mere sammen. Der var dog ikke mange steder hvor 

det ikke sket. Det drejede sig om et tilfælde og i 15 min af undervisningen. 
• Mangler at de eksterne undervisere kobler undervisningsstoffet mere til eksamensopgaven. 
• Opgave vejledning; de fleste udtrykker tilfredshed med vejledning og at modulansvarlig har været den røde tråd, meget tilstede og synlig, hvilket har 

været rigtigt godt for den enkeltes forløb. En enkelt oplever ikke vejledningen, konkret og præcis nok. 
• Modulet hedder teorier og metoder, men holdet ville gerne have mere viden omkring metodebegrebet – det har mest handlet om teorier. Men de ople-

ver at modulets læringsmål og formål er indfriet. Det er titlen på modulet der er forvirrende. 
• Jura uv: studerende mener at 4 timer er for meget og stiller sp. tegn ved relevans i modulet. Dette er dog et er et mål jf. studieordningen. 
• Der er fra underviserne opgivet en massiv mængde litteratur, det har været svært for de studerende at navigere i hvad der er væsentligt og ikke væ-

sentligt. Især norske tekster var svære at læse og forstå. 

 

http://www.bibl.ucsyd.dk/
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