
Modul 10   UC Syddanmark - Socialrådgiveruddannelsen 
 
 

Prøveform og prøvebestemmelse 
Modul 10 
 
Generelle Informationer til 
modulprøven 
 

De studerende skal i øvrigt orientere sig og læse: 
• Informationer om elektronisk aflevering.  
• Afleveres opgaven ikke rettidig, ukorrekt eller mangelfuld har den studerende forbrugt et forsøg. 
• Den studerende er ved indskrivning på studiet automatisk tilmeldt modulafprøvningen.  

Kilder • Bekendtgørelsen 766 af 24. juni 2011, og Studieordningen for Socialrådgiveruddannelsen 
• Eksamensbekendtgørelse 1519 af 16. december 2013  
• Karakterbekendtgørelsen 1601 af 17. december 2014 gældende fra 1. maj 2015 – 31. august 

2015 
• Karakterbekendtgørelsen 114 af 03. februar 2015 gældende fra 1. september 2015 
• Retningslinjer og vejledninger til den mundtlige og skriftlige afprøvning, samt anvendte cases 

Modul 10 Socialt arbejde – kvalitetssikring, evaluering og praksisudvikling 
 

Bedømmelse 
Karakterskala 

Intern 
Godkendt / Ikke godkendt 

Læringsmål Den studerende har viden om: 
• Centrale paradigmer og teorier i socialt arbejde 
• Begreber og standarder for dokumentation og vurdering af kvalitet 
• Metoder til udvikling og evaluering 

 
Den studerende har færdigheder i at: 

• Identificere, beskrive og afgrænse udviklingsbehov i praksis 
• Søge og anvende relevant erfarings- og forskningsbaseret viden 
• Analysere sociale indsatser under inddragelse af forventet effekt, kvalitet og pris 

 
Den studerende har kompetence til at: 

• Anvende metoder til at udvikle, dokumentere og evaluere sociale indsatser i en konkret kontekst 
• Involvere og inddrage relevante brugergrupper og -perspektiver 
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Afprøvningsform  Mundtlig afprøvning i grupper. Der indgår et gruppefremstillet skriftligt produkt I afprøvningsgrundlaget. 

Det skriftlige produkt skal fremstå læsevenligt. 
 Se Retningslinjer og vejledning til den mundtlige afprøvning og det skriftlige produkt. 

Bedømmelsesgrundlag Bedømmelsesgrundlaget er modulets læringsmål jf. Studieordningens fællesdel for Socialrådgiver- 
uddannelserne i Danmark og den Institutionelle studieordning. 
Der foretages en samlet vurdering af den mundtlige afprøvning og det skriftlige produkt.  

Eksaminationstid 40 min. pr. gruppe excl. votering. Gruppens størrelse: 4 studerende  
Modulomprøve Den studerende har tre forsøg. Den studerende skal have bestået modulafprøvningen senest inden 

afprøvningen af Modul 13. Informationer om modulomprøven fremgår af BB.  
Ved omprøve kan gruppens størrelse ved afprøvning variere. Der er følgende retningslinjer for eksamens 
tid ved omprøve: 
1 studerende 15 minutter 
2 studerende 20 minutter 
3- 4 studerende 30 minutter 
 
Ved omprøve vil der ikke deltage opponentgruppe ved afprøvningen. Såfremt omprøven fortages af en 
person, vil den studerende have 5 minutter til et mundtligt oplæg, som tager udgangspunkt i det 
skriftlige produkt.  
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Prøveform og prøvebestemmelse 
 

Modul 10 Retningslinjer og vejledning til det skriftlige produkt  
 
 

Perspektiver på og udvikling af socialt arbejde  

De studerende arbejder i grupper med at løse en selvvalgt problemstilling inden for socialt arbejde med udgangspunkt i deres erfaringer fra f.eks. 
praktikken.  

Gruppen vælger på baggrund af praktikerfaringer mm. en praksiskontekst, som kan danne grundlag for arbejdet med den selvvalgte problemstilling. 

Gruppen skal starte med at beskrive eksempler på innovation og udvikling fra deres praksisvalg.  

De studerende skal udforme en spørgeguide. Gruppen skal minimum foretage 1 interview – med professionel(le) eller bruger(e). Det må gerne være i 
form af fokusgruppe interview. Interviewet skal inddrages i opgavebesvarelsen. 

De studerende kan med fordel udforme en observationsguide og foretage observationer af situationer på relevante steder indenfor deres valgte 
praksiskontekst. 

Løsningen i form af en konkret beskrevet indsats skal have et innovativt sigte.   Gruppen skal i besvarelsen fagligt begrunde at deres løsning er en 
bedre løsning end den eksisterende. Beskrivelsen af den sociale indsats skal inddrage modulets teorier og modeller samt indeholde en konkret 
gennemførelsesoversigt med angivelse af inddragelse af relevante brugergrupper og samarbejdspartnere. 

Besvarelsen skal desuden indeholde et konkret finansierings- og budgetforslag. 

I forhold til finansiering skal de studerende inddrage ressourceforbruget i forbindelse med gruppens bud på innovation/udvikling samt hvordan 
gruppen ser ideen finansieret – er det offentlige midler, er det fonde? Husk eventuelle links.  

Gruppen kan opstille et evalueringsforslag til måling af innovationen/udviklingen. 
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Gruppen skal udarbejde et gennemarbejdet projektoplæg, der inddrager læringsmålene i modul 10, men deres forslag til innovation skal ikke føres ud 
i livet.  

Det skriftlige produkt skal være på max. 12.000 anslag (inclusiv mellemrum). Exclusiv forside, indholdsfortegnelse, bilag, og litteraturliste. 

Kilder og referencer skal være efter APA standard.  

Opgaven skal kunne læses og bedømmes uden inddragelse af bilag. 

De studerende skal på forlangende kunne dokumentere kravene til afprøvningen herunder eventuelt interviews i form af lydfiler eller transskribering. 

Det skriftlige produkt skal være læsevenligt og den skriftlige formulering og opsætning indgår i bedømmelsen.   

 

Prøveform og prøvebestemmelse 
 

Modul 10 Retningslinjer og vejledning til den mundtlige afprøvning  
 
 

• De studerende skal afprøves mundtligt i en gruppe, afprøvningen tager udgangspunkt i det skriftlige produkt. Tidsrammen er samlet 40 
minutter. 

• Den mundtlige afprøvning starter med at gruppens medlemmer fremfører et mundtligt oplæg, der tager udgangspunkt i gruppens skriftlige 
produkt. Alle gruppens medlemmer skal deltage i oplægget. Tidsrammen til oplægget er 20 minutter 

Opponent gruppe 

• Der udpeges en opponentgruppe blandt medstuderende. Opponentgruppen har til opgave at lytte og reflekterer over afprøvningsgruppens 
mundtlige oplæg og lægge op til diskussion med afprøvningsgruppen.  Tidsrammen til opponentgruppen er 10 minutter. 

• Opponentgruppen er positivt reflekterende over for materialet. Den fremhæver de positive elementer og fremkommer med konstruktive 
forslag til en uddybende besvarelse. 

Der foretages ikke en bedømmelse af refleksionsgruppen, og dennes medvirken indgår ikke i gruppens egen bedømmelse.  
 


