
Modul 11C   UC Syddanmark - Socialrådgiveruddannelsen 
 
 

Prøveform og prøvebestemmelse 
Modul 11C 
 
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 11C Socialt arbejde med udsatte voksne og voksne med handicap   
 

Bedømmelse 
Karakterskala  

Intern 
Godkendt / Ikke godkendt 

Læringsmål Den studerende har viden om: 
• Indsatser og foranstaltninger 
• Metoder i arbejdet med voksne udsatte og voksne med handicap i samspil med centrale aktører 
• Politiske, organisatoriske og økonomiske rammer for og styring af socialt arbejde på området 
• Retlig regulering af området 
• National og international forskning og udviklingsbaseret viden med relevans for udførelsen af 

socialt arbejde. 
 
Den studerende har færdigheder i at: 

• Koordinere og udføre helhedsorienteret socialt arbejde i forhold til modulets målgrupper og 
reflektere over centrale dilemmaer  

• Anvende erfarings-, udviklings- og forskningsbaseret viden om indsatsmuligheder i forhold til 
områdets målgrupper  

• Systematisk planlægge og gennemføre undersøgelses-, sagsbehandlings- og behandlingsforløb og 
i den forbindelse træffe afgørelser og udarbejde handleplaner, der overholder lovgivningens krav 
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og tilgodeser borgerens situation. 
• Anvende relevante metoder til dokumentation og kvalitetssikring af arbejdet 
• Formidle sociale problemstillinger knyttet til udsathed og handicap i skriftlig/mundtlig form 

 
Den studerende har kompetence til at: 

• Foretage faglige prioriteringer i indsatsen med henblik på at bidrage til løsningen af 
borgernes/borgernes sociale problemer 

• Foretage faglig vurdering af konkrete foranstaltninger indenfor en juridisk holdbar og en 
realistisk økonomisk og tidsmæssig ramme 

• Håndtere komplekse og modsætningsfyldte krav i arbejdet og reflektere over magtanvendelse og 
etik 

• Etablere, vedligeholde og afslutte den professionelle relation til borgeren/borgerne 
Afprøvningsform  Mundtlig afprøvning i grupper. Der indgår et gruppefremstillet skriftligt produkt I afprøvningsgrundlaget. 

Det skriftlige produkt skal fremstå læsevenligt. 
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 45 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 sit udgangspunkt i 
refleksioner omkring drivkræfterne og de særlige udfordringer, der kan udspille sig i samarbejdet mellem 
offentlige og frivillige organisationer, og hvilke krav der stilles til socialrådgiveren i den professionelle 
rolle tager udgangspunkt i det skriftlige produkt.  
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Prøveform og prøvebestemmelse 

Modul 11C Retningslinjer og vejledning til det skriftlige produkt  

 
Voksne udsatte og personer med handicap  
Formålet med denne opgave er, at de studerende skal opnå færdigheder i at arbejde helheds og udviklingsorienteret på det specialiserede område 
(voksne udsatte og handicappede) og dermed opøve kompetencer til at kunne handle, når de ser konkrete behov for sociale indsatser. De studerende 
skal systematisk planlægge og gennemføre typer af socialt arbejde med en valgt målgruppe idenfor voksne udsatte og handicappede samt reflektere 
over særlige dilemmaer i socialt arbejde med disse grupper. 
  
Modulopgaven tager afsæt i mulige partnerskaber mellem det offentlige og det frivillige felt og skal træne de studerende i at anvende forsknings – og 
udviklingsbaseret viden og metoder 
 
De studerende skal undersøge en selvvalgt problemstilling og udarbejde et projektdesign der gennem et skriftligt og mundtligt oplæg er udgangspunkt 
for afprøvningen.  
Problemstillingen skal som nævnt løses i et samarbejde mellem det offentlige og den frivillige sektor og skal tage udgangspunkt i værdierne og 
anbefalingerne i Civilsamfundsstrategien.  
Der skal blandt andet lægges vægt på, at opgaveløsningen set ud fra et brugerperspektiv bidrager til en kvalitativ bedre løsning, end hvis blot den ene 
sektor løste opgaven. 
 
Form/indhold: 
Der udarbejdes et gruppefremstillet skriftligt produkt som skal indeholde følgende: 
 
a. Baggrund for projektet (problemstilling) 
b. Formål  
c. Målgruppen (hvad karakteriserer målgruppen/målgruppebeskrivelse )  
d. Samarbejdsparterne for projektet – de frivillige og de offentlige  
e. Mål på kort og lang sigt – projektets forandringsteori?  
f. Succeskriterier for projektet  
g. Teoretisk forankring af projektet (forskningsbaseret viden, teoretisk viden fra vidensområderne)  
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h. Projektets faser og aktiviteter  
i. De konkrete aktiviteter  
j. Organisering og juridisk forankring  
k. Dokumentation /evaluering  
l. Budget  
m. Kommunikations/ formidlingsstrategi  
n. Refleksioner over centrale dilemmaer i arbejdet med målgruppen 
 
De studerende foretager research af feltet gennem litteratur, hjemmesider, bibliotek m.v. og laver videns indsamling i feltet (eksempler på 
partnerskab mellem frivillige og offentlige organisationer)  
Det skriftlige produkt må maximalt være 36.000 anslag incl. mellemrum, ekskl. forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag.  
Kilder og referencer skal være efter APA Standard.  
Det skriftlige produkt skal være læsevenligt og den skriftlige formulering og opsætning indgår i bedømmelsen.  
Opgaven skal kunne læses og bedømmes uden inddragelse af bilag.  
De studerende skal på forlangende kunne dokumentere kravene til afprøvningen 

 

Prøveform og prøvebestemmelse 
 

Modul 11C Retningslinjer og vejledning for den mundtlige afprøvning  
 
 

Mundtligt oplæg fra studerende (15 min.) 

 refleksioner omkring drivkræfterne og de særlige udfordringer, der kan udspille sig i samarbejdet mellem offentlige og frivillige organisationer  
 hvilke krav der stilles til socialrådgiveren i den professionelle rolle 

 

Opponentgruppen (10 min.) 

Opponentgruppen skal på en konstruktiv, nøgtern måde pege på styrker og svagheder ved det skriftlige produkt, og indgå i en dialog med den 
afprøvede gruppe. Opponentgruppen skal have et særligt blik for, hvordan opgaven kunne have været forbedret ud fra et metodisk- og fagligt 
perspektiv. I programmet for afprøvningen fremgår desuden, hvilke grupper der er opponentgrupper og for hvem. 


