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Prøveform og prøvebestemmelse 
Modul 1 
 
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 Tema Sociale problemer og socialt arbejdes praksis 
 

Bedømmelse 
Karakterskala 

Intern 
Godkendt / Ikke godkendt 

Modulets læringsmål Den studerende har viden om: 
• Introduktion til socialt arbejdes vidensgrundlag og forskellige vidensformer  
• Teorier om sociale problemer og årsager på forskellige niveauer 
• Empirisk viden om aktuelle sociale problemer 
• Socialt arbejdes praksis og metoder samt socialrådgiverens roller 
• Introducerende viden om kommunikation og kontaktetablering  
• Retlige principper og begreber herunder retssikkerhed 

 
Den studerende har færdigheder i at: 

• Identificere og afgrænse et socialt problem 
• Beskrive og analysere sociale problemer og deres årsager 
• Opsøge og indsamle relevant viden om sociale problemer og socialt arbejdes praksis 
• Formidle sociale problemstillinger 

 
Den studerende har kompetence til at: 

• Reflektere over egen studiepraksis og læring 
• Indgå i gruppesamarbejde 
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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, samt anvendte 
cases. 

 
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 30 min. pr. gruppe excl. votering. Gruppens størrelse: 4-5 studerende  
Modulomprøve Den studerende har tre forsøg. Den studerende skal have bestået modulafprøvningen senest ved 

udgangen af andet studieår. 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 studerende 25 minutter 
4-5 studerende 30 minutter   
 
Såfremt omprøven fortages af en person, vil der ikke være et rollespil. Den studerende skal som 
erstatning for rollespillet holde et oplæg på 5 minutter hvor den studerende reflekterer over egen 
studiepraksis og læring, samt overvejelser over hvordan den mundtlig formidling af den sociale 
problemstilling, vurdering, løsning og afgørelse gøres målrettet og formidles i en forståelig form til 
professionelle. Såfremt omprøven er med 2 eller flere personer afholdes afprøvningen med de rollespil 
der er beskrevet i prøvebestemmelserne.  
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Prøveform og prøvebestemmelse 

Modul 1 Retningslinjer og vejledning til det skriftlige produkt  

 

De studerende arbejder i grupper med at udarbejde et skriftligt produkt på baggrund af en udleveret case.  

Det skriftlige produkt skal indeholde følgende: 

1. Begrundelse. Skriftlig formidling af socialrådgiverens arbejdsproces samt hvad læring gennem egen og hinandens indsats i gruppearbejdet har 
bibragt jer (maks. 9000 anslag)  

• I skal reflektere over, hvad sociale problemer er, analysere det, som I vurderer, er den sociale problemstilling i casen samt begrunde jeres valg af 
indsats. 

• Redegøre for afvejninger i forbindelse med valg af lovmæssig hjemmel, særligt fokus på de sagsbehandlingsmæssige tiltag i sagsforløbet.  

• Beskrive kort et valgfrit men relevant mødereferat. 

• Beskrive i hovedtræk, hvad I på forhånd vidste omkring sociale problemer og socialt arbejdes praksis og reflektere over hvad, I særligt har lært 
gennem egen og hinandens indsats i gruppesamarbejdet.  

2. Et brev til borger. Skriftlig formidling af den valgte indsats (maks. 3000 anslag) 

• Juridisk afgørelse  

• Henvisning til lovmæssig hjemmel.  

• Begrundelse til borger  

• Klagemulighed/rettigheder  
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Øvrige krav: 

Kilder og referencer skal være efter APA standard.  

Opgaven skal kunne læses og bedømmes uden inddragelse af bilag. Arbejdsmappe, hvor gruppens proces mv. fremgår – også kaldet en Portfolio 
vedlægges som bilag, men indgår IKKE i de angivne 12.000 anslag. Og den indgår ikke i bedømmelsen, som et selvstændigt dokument.  

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. 
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Prøveform og prøvebestemmelse 
 

Modul 1 Retningslinjer og vejledning for den mundtlige afprøvning på  
 
 

Modul 1 opgaven/mundtlige del: 

Den mundtlige afprøvning i grupper på modul 1 tager udgangspunkt i rollespil og refleksion samt det skriftlige produkt.  

Samtale med team (14 min.)  

Mundtlig formidling af den sociale problemstilling, vurdering, løsning og afgørelse. Gøres målrettet og i forståelig form til professionelle. 

• Formidle prioriteret rækkefølge af den sociale indsats (institutioner, fag-professioner, niveauer) samt hvordan den tænkes gennemført i 
overensstemmelse med afgørelsen og løsningen/målet.  

• Mundtlig formidling af refleksion over valg af perspektiv, model og/eller metode, som anvendes i den mundtlige fremførelse.  

• Foreslå udvikling af socialt arbejde på baggrund af analysen af det sociale problem.  

Refleksion. (6 min.)  

• Hver studerende skal efter udført rollespil kort mundtligt reflektere over, hvad man har lært i forbindelse med at skulle udføre et rollespil. 
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Prøveform og prøvebestemmelse 
 

Modul 1 Case 
 
 

Se særskilt mappe på BB. 


