
Modul 11D   UC Syddanmark - Socialrådgiveruddannelsen 
 

Prøveform og prøvebestemmelse 
Modul 11D 
 
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 11D Projektledelse, koordinering og organisationsforståelse 
 

Bedømmelse Intern 
Godkendt / Ikke godkendt 

Læringsmål Den studerende har viden om: 
• Praksis, anvendt teori og metode inden for socialt arbejde i en valgt kontekst.  
• Centrale velfærdspolitiske principper og områder for sociale indsatser. 
• Den sociale lovgivning, centrale retlige principper og begreber, samt forståelse af retssikkerhed 

og juridisk metode. 
• Rammer for socialrådgiverens udøvelse og styring af socialt arbejde. 

 
Den studerende har færdigheder i at: 

• Mestre socialt arbejde i forskellige kontekster, herunder varetage funktioner som 
myndighedsudøver, tværprofessionel koordinator, projektleder og forhandler. 

• Foretage begrundede valg af relevante analyse- og løsningsmodeller på baggrund af ny relevant 
viden og dokumenterede erfaringer. 

• Anvende relevante teorier og metoder til dokumentation, evaluering, kvalitetssikring og udvikling 
af socialt arbejde. 

 
Den studerende har kompetence til at: 

• Foretage socialfaglige prioriteringer, iværksætte sociale indsatser samt sikre, at disse 
gennemføres i overensstemmelse med de fastsatte mål. 
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• Håndtere modsætningsfyldte krav og forventninger fra borgere, forskellige faggrupper og 

samarbejdsparter i forbindelse med rådgivning og udvikling af socialt arbejde.  
• Indgå i en konkret vurdering af løsningsforslagenes kvalitet og forventede effekt, herunder sikre 

empowerment af borgerens egne ressourcer. 
• Selvstændigt indgå i, koordinere og lede tværprofessionelt eller projektorganiseret samarbejde. 

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 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 på 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 refleksionsgruppe ved afprøvningen. 
Såfremt omprøven fortages af en person, vil den studerende have 5 minutter til et mundtligt oplæg, hvor 
den studerende skal demonstrere hvordan hun/han ”Selvstændigt indgår i, at koordinere og lede 
tværprofessionelt eller projektorganiseret samarbejde”. 
Den studerende vælger et af følgende perspektiver. 
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Prøveform og prøvebestemmelse 
 

Modul 11D Retningslinjer og vejledning til det skriftlige produkt til afprøvningen  
 
 
Formålet med denne opgave er, at de studerende blandt skal mestre henholdsvis projektleder og proceslederrollen dermed opøve kompetencer til at 
kunne handle, når de ser konkrete behov for sociale indsatser. 

Projektopgaven skal danne rammen for de konkrete projektaftaler, der indgås med praksis i modulet.Opgaven tager afsæt i mulige partnerskaber 
mellem det offentlige og det frivillige/private felt og skal træne de studerende i at evaluere, kvalitetssikre og udvikle det sociale arbejde. Endvidere 
skal de studerende erhverve sig viden og færdigheder i at arbejde som koordinator og procesleder på tværs af professioner og sektorer. 

De studerende indgår partnerskab med praksisfeltet i forhold til en konkret problemstilling/projekt eller tager udgangspunkt i deres modul 10 
besvarelse, og udarbejder en projektbeskrivelse der skal danne ramme og sikre at projektet gennemføres i overensstemmelse med de fastsatte mål. 

Form/indhold: 

Det skriftlige produkt udarbejdes i grupper og skal som udgangspunkt indeholder følgende: 

a. Projektets problemstilling   
b. Målgruppen (hvad karakteriserer målgruppen?) 
c. Samarbejdsparterne for projektet – de frivillige/private og de offentlige 
d. Mål på kort og lang sigt – projektets forandringsteori? 
e. Succeskriterier for projektet 
f. Teoretisk forankring af projektet (forskningsbaseret viden, teoretisk viden fra  
vidensområderne) 

g. De konkrete aktiviteter (hvordan vil vi arbejde ► procesledelse , ledelse af samarbejdsprocesser, empowerment  m.v. 
h. Organisering og juridisk forankring 
i. Dokumentation /evaluering (forventet effekt?) 
j. Budget 

De studerende foretager research af feltet gennem interview, litteratur, hjemmesider, bibliotek m.v. og laver videns indsamling i feltet (eksempler på 
partnerskab mellem frivillige og offentlige organisationer) Det skriftlige produkt på maximalt udgøre 36.000 anslag. 

Kilder og referencer skal være efter APA Standard. 
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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 11D Retningslinjer og vejledning til den mundtlige afprøvning 
 
 
Rollespillet 

Den mundtlige afprøvning i grupper på modul 11 tager udgangspunkt i et rollespil som har sit udgangspunkt i det skriftlige produkt dels 
dialog/samtale om læringsmålene. Gruppen har max 10 minutter til rollespillet 

De studerende skal via et rollespil demonstrere opnåelsen af læringsmålene for modul 11 D, med særlig vægt på hvordan I ”Selvstændigt indgår i, at 
koordinere og lede tværprofessionelt eller projektorganiseret samarbejde” 

1. henholdsvis et projektledelsesperspektiv og et procesledelsesperspektiv, som illustrerer hvordan projekt og proceslederen håndtere 
modsætningsfyldte krav og forventninger fra for eksempel borgere, forskellige faggrupper og samarbejdsparter i forbindelse med rådgivning 
og udvikling af socialt arbejde,  

2. henholdsvis et borgerperspektiv, hvordan sikres empowerment af borgerens egne ressourcer. 
 

Refleksionsgruppen  

I den mundtlige afprøvningen får en af de øvrige grupper af medstuderende til opgave at være refleksionsgruppe. 
Refleksionsgruppen har max 10 minutter til refleksioner under den mundtlige afprøvning. 
 
Refleksionsgruppen skal på baggrund af den tilsendte rapport og gruppens rollespil, reflektere i forhold til modulets læringsmål. 
  

1. I forhold til den skriftlige rapport med særlig vægt på anvendelsen af relevante teorier og metoder til dokumentation, evaluering, 
kvalitetssikring og udvikling af socialt arbejde, samt rammer for socialrådgiverens udøvelse og styring af det sociale arbejde. 

2. I forhold til rollespillet med særlig vægt på perspektivet omkring projekt- og procesledelse, samt borgerperspektivet, relevans i forhold til 
målgruppen og borgerens retssikkerhed.  
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Gruppen skal reflektere ud fra principper der gør sig gældende for ”det reflekterende team” og skal anvende den litteratur, teori og de begreber der 
knytter sig hertil.  
Der foretages ikke en bedømmelse af refleksionsgruppen, og dennes medvirken indgår ikke i gruppens egen bedømmelse.  


