
Modul 2   UC Syddanmark - Socialrådgiveruddannelsen 
 
 

Prøveform og prøvebestemmelse 
Modul 2 
 
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 Socialrådgivning, udvikling, rammer og praksis 
 

Bedømmelse 
Karakterskala 

Intern / skriftlig prøve 
Godkendt / Ikke godkendt 

Modulets læringsmål Den studerende har viden om: 
• Professionens historiske udvikling, vidensgrundlag, værdier og etik 
• Paradigmer, teorier og metoder i socialt arbejde 
• Teoretisk og empirisk viden om velfærdsstatens udvikling og opbygning 
• Socialpolitikkens udvikling i et historisk perspektiv 
• Retlig regulering og myndighedsudøvelse 
• Den professionelle samtale 
• Borgerinddragelse 

 
Den studerende har færdigheder i at: 

• Beskrive og analysere sammenhæng mellem velfærdsstatslige rammer og professionens praksis 
• Beskrive og analysere menneske- og samfundssyn i socialt arbejde 
• Indsamle, udvælge og anvende relevant viden  

 
Den studerende har kompetence til at: 

• Reflektere over egen studiepraksis og læring 
• Indgå i gruppesamarbejde 
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Afprøvningsform  Skriftlig afprøvning. Det skriftlige produkt skal fremstå læsevenligt. 
Bedømmelsesgrundlag Bedømmelsesgrundlaget er modulets læringsmål jf. Studieordningens fællesdel for Socialrådgiver- 

uddannelserne i Danmark og den Institutionelle studieordning. 
Eksaminationstid Individuel skriftlig afprøvning 
Modulomprøve Den studerende har tre forsøg. Den studerende skal have bestået modulafprøvningen senest ved 

udgangen af andet studieår. Informationer om modulomprøven fremgår af BB. 
 

  



Modul 2   UC Syddanmark - Socialrådgiveruddannelsen 
 
 

Prøveform og prøvebestemmelse 

Modul 2 Retningslinjer og vejledning til det skriftlige produkt 

 

Socialrådgiveruddannelsen 
 

Modulopgave i ” Socialrådgivning, udvikling, rammer og praksis” 

 

Modul 2 

 

Intern censur 
Godkendt/Ikke-godkendt 

 

 

Opgavesættet består af i alt 5 sider inkl. forside  
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Du skal udarbejde en løsning af opgaven med udgangspunkt i et interview, som I gennemfører inden for et af de 3 områder: beskæftigelse, udsatte 
eller børn- og unge. 

Opgaveløsningen på 2. modul-prøven bedømmes som godkendt/ikke-godkendt ud fra en samlet bedømmelse af det skriftlige produkt og på baggrund 
af modulets læringsmål.  

Det forudsættes, at opgaven kan løses ved hjælp af alle de informationer, I/du selv har samlet i forhold til det selvvalgte interview og litteratur fra 
undervisningen. I/du er velkomne til at inddrage yderligere materialer. 

Opgaveløsningen er individuel, men tager sit udgangspunkt i gruppens interview samt diskussioner i gruppen.  

Opgaven består af 2 dele, begge med udgangspunkt i jeres selvvalgte interview. 

Første del er udarbejdelse af en redegørelse af og stillingtagen til sagsområdets afgrænsning, de organisatoriske rammer, de økonomiske rammer, 
de juridiske rammer og etiske overvejelser. 

Anden del er udarbejdelse af en refleksion over socialrådgiverens rolle samt din egen læring.  

Besvarelsen, dvs. opgavens 2 dele, må samlet have et omfang på max. 18.000 anslag excl. forside og litteraturliste. Både forside og litteraturliste 
skal vedlægges. Der må vedlægges bilag, men besvarelsen skal kunne læses og forstås uden bilag.  

En normalside udgør 2.400 anslag incl. mellemrum, med linjeafstand 1½ og med skriftstørrelse 12. 

Besvarelsen skal indeholde kilder og referencer. Den studerende skal anvende APA-standarden. 
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Første del af opgaven omfatter følgende spørgsmål, som skal besvares med udgangspunkt i interviewet: 

 
1. Afgrænsning: Du skal foretage og beskrive en afgrænsning af genstandsområdet for din opgavebesvarelse. Du kan her komme ind på 

følgende områder: Hvor i organisationen foregår sagsbehandlingen, hvad er socialrådgiverens opgaver, hvilke klienter retter 
sagsbehandlingen sig mod og hvilke problemer har disse. Hvilken sagsbehandling er evt. foretaget inden klienten møder sagsbehandleren. 
 

2. Organisatoriske rammer: I forlængelse af punkt 1 skal du beskrive de organisatoriske rammer for sagsbehandlingen. Du kan her komme 
ind på følgende områder: Hvem er socialrådgiverens vigtigste samarbejdspartnere. Hvilken arbejdsdeling indgår socialrådgiveren i. 
Beskrive det hierarki, som socialrådgiveren indgår i og hvilke muligheder og begrænsninger hierarkiet sætter for socialrådgiverens 
arbejde. Du skal endvidere redegøre for relevant juridisk hjemmel for de organisatoriske rammer, som du har beskrevet for 
sagsbehandlingen.  
 

3. Retlige rammer: Du skal udvælge og beskrive nogle eksempler på forvaltningsretlige sagsbehandlingsregler, som socialrådgiveren 
anvender i sit arbejde og forklare hvorfor disse regler bruges. Tag udgangspunkt i eksemplerne og redegør for hvilke muligheder og/eller 
begrænsninger, socialrådgiveren mener, at de valgte eksempler stiller for sagsbehandlingen. Samt hvilke overvejelser du gør dig i forhold 
til dette. 
 

4. Økonomiske rammer: Du skal give eksempler på hvordan den økonomiske styring er organiseret i genstandsområdet for din 
opgavebesvarelse og diskutere hvilken betydning disse kan få for sagsbehandlingen. Her kan du redegøre for refusionsordninger, 
prioriteringer, kontrol og økonomiske kompetencer i organisationen. 
 

5. Etik: Du skal give et bud på og diskutere hvilken sammenhæng der er mellem de organisatoriske, økonomiske og retlige rammer for 
sagsbehandlingen og hvilke etiske overvejelser disse kan give anledning til. 

 
Anden del tager udgangspunkt i, at følgende skal være besvaret: Du skal reflektere over socialrådgiverens rolle i sagsbehandlingen samt din egen 
læring.  

 

Krav til anden del, refleksionen: 
 
Din refleksion skal tage udgangspunkt i jeres/dit selvvalgte interview og skal som minimum indeholde følgende:  
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• Baggrund for socialrådgiverens rolle 
• Redegørelse bl.a. af juridiske og økonomiske sammenhænge og evt. udfordringer  
• Organisatoriske og administrative udfordringer, herunder stillingtagen til evt. tværfaglige og/eller tværorganisatoriske og/eller tværsektorielle 

udfordringer 
• Egen læring herunder både den individuelle læring samt indgåelse i gruppen.  

 

Baggrund 

Under dette punkt kan du være mere grundig. Du kan fx redegøre for refleksionens ”brændende platform” i forhold til socialrådgiverens rolle. Bl.a. 
hvad er årsagen til evt. problematikker og evt. politisk logik og rationalitet. 

Redegørelse 

Under dette punkt skal du beskrive og analysere, hvilken betydning forskellige elementer har for din refleksion. 

I analysen vil det være nærliggende at overveje forhold og elementer, der indgår i refleksionen. Fx overvejelser om organisering, styring af processen 
samt evt. de juridiske og økonomiske konsekvenser på et generelt niveau.   

I din analyse kan f.eks. også indgå overvejelser om: 

• Hvilke generelle udfordringer der er for socialrådgiver rollen? 
• En drejebog for fremtidige processer i denne og lignende sager. 
• Hvilke interessenter er inddraget eller kunne inddrages, udover den politiske ledelse og administrationen, så processen bliver mere proaktiv?  

Organisatoriske og administrative udfordringer 

Der kan tænkes at være nogle organisatoriske/administrative konsekvenser/dilemmaer for den socialrådgiver, som I/du har interviewet. F.eks. kan 
det overvejes om den administrative organisering bør justeres eller grundlæggende ændres med henblik på at understøtte den strategiske ledelse og 
for at undgå silotænkning.  

Egen læring 

Under dette punkt skal du lave en refleksion over din egen læring. Der skal være eksempler både på egen læring og på indgåelse i gruppesamarbejde.  

Lav evt. en form for indstilling/skrivelse til dig selv med fokuspunkter for din egen læring.   


