
Modul 3   UC Syddanmark - Socialrådgiveruddannelsen 
 
 

Prøveform og prøvebestemmelse 
Modul 3 
 
Generelle Informationer til 
modulprøven 
 

De studerende skal i øvrigt orientere sig og læse: 
• Informationer om elektronisk aflevering, plagierings program Ephorus, Aflevering af tro og love 

erklæring. 
• 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 262 af 20. marts 2007 
• Retningslinjer og vejledninger til den mundtlige og skriftlige afprøvning, samt anvendte cases 

Modul 5 Socialt arbejde på beskæftigelsesområdet 
 

Bedømmelse 
Karakterskala 

Intern 
Godkendt / Ikke godkendt 

Læringsmål Viden  
• Sociale problemer relateret til ledighed, sygdom og manglende forsørgelse 
• Teorier, begreber og empirisk viden relateret til området 
• Arbejdsmarkedets organisering og politiske regulering   
• Retlig regulering på beskæftigelsesområdet herunder EU-direktiver og forordninger 
• Socialfaglige teorier, metoder og indsatser 
• Kontaktetablering og samtale med målgruppen  

 
Færdigheder  

• Beskrive, analysere og vurdere målgruppernes sociale problemer i et helhedsperspektiv  
• Udvælge og anvende relevante metoder og redskaber på beskæftigelsesområdet 
• Anvende lovgivningen samt reflektere over myndighedsudøvelse 
• Skriftlig/mundtlig kommunikation knyttet til professionsudøvelsen 

 
Kompetencer: 

• Identificere og beskrive et socialt problem 
• Reflektere over professionsetiske problemstillinger 
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•  
Afprøvningsform  Mundtlig afprøvning i grupper. Der indgår et gruppefremstillet skriftligt produkt I afprøvningsgrundlaget. 

Det skriftlige produkt skal fremstå læseventligt. 
Se retningslinjer og vejledning til den mundtlige afprøvning og det skriftlige produkt. 

Bedømmelsesgrundlag Bedømmelsesgrundlaget er modulets læringsmål jf. Den Nationale 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 – 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prøveform og prøvebestemmelse 
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Modul 3 Retningslinjer og vejledning til det skriftlige produkt  

 

Formål: 

At de studerende lærer, ud fra et bevidst videnskabsteoretisk udgangspunkt, at gennemføre en empirisk kvalitativ undersøgelse ved eget design. 

Målene for undersøgelsen er, at: 

- de studerende bliver trænet i at formulere en problemstilling  
- de studerende bliver trænet i at udforme en problemformulering og at belyse denne ved hjælp af undersøgelsesspørgsmål 
- de studerende bliver trænet i at gennemføre og analysere interviews 
- de studerende bliver trænet i at udvælge forskningsrapporter og at vurdere og forholde sig kritisk til disse. 

 
Målene for projektet er, at: 
- de studerende får viden om det danske arbejdsmarked, arbejdsmarkedspolitik og lovgivning samt socialtfaglige indsatser i den 

beskæftigelsesrettede indsats. 
- de studerende får færdigheder i at beskrive og vurdere problemer i forhold til forsørgelse og beskæftigelse, 
- de studerende får kompetencer til at træffe beslutninger og tildele sociale ydelser på dele af beskæftigelsesområdet  
- de studerende skal erhverve sig kvalifikationer inden for socialrådgivning og socialt arbejde.  

 

Krav til projektet 

Projekt emne: Arbejdsmarkedspolitik, beskæftigelse og socialt arbejde 

Problemstilling: Et eller flere problemer i socialt arbejde som socialarbejderen møder i praksis indenfor projektets emne. 

 

Problemformulering: Et problem vælges og der udformes undersøgelsesspørgsmål. Problemformuleringen drøftes i samarbejde/samråd med 
vejlederne og fremlægges ved første vejledning. 
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Indhold: De studerende skal udarbejde en skriftlig rapport med udgangspunkt i problematikker, som socialrådgiveren møder i 
beskæftigelsesindsatsen. Indholdet i projektrapporten er grundlaget for de studerendes afprøvning af om målene for projekt og undersøgelse er 
opnået.   

Projektrapporten skal indeholde viden fra forskningsrapporter, beskrivelse af undersøgelsesdesign, arbejdsproces, teori, metoder samt en 
perspektivering med fokus på videreudvikling ved hjælp af en ny problemformulering.  

Formkrav: Der er krav om interview med mindst én socialrådgiver. 

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

Projektrapporten må maksimum have et omfang på 36.000 anslag med mellemrum. Her er ikke medregnet forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste 
og bilag. Som bilag skal vedlægges interviewguides, deludskrift af de studerendes interview, således at de studerende under afprøvningen kan 
redegøre for deres analyse. Udskriftet skal fylde maksimalt to sider.  

Øvrige informationer: 

Kilder og referencer skal være efter APA standard. 

Opgaven skal kunne læses og bedømmes uden inddragelse af bilag. 

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

Projektgrupperne får ikke tildelt en bestemt vejleder men skal selv søge og aftale vejledning blandt holdets undervisere. Bedømmerne bliver valgt 
blandt underviserne på modulet og bliver først udvalgt til selve afprøvningen. 

Informationssøgning: 

Det anbefales at benytte ’book en bibliotekar’-ordningen. Se bibliotekets hjemmeside om yderligere tilbud. 

 

 

Prøveform og prøvebestemmelse 
 



Modul 3   UC Syddanmark - Socialrådgiveruddannelsen 
 

Modul 3 Retningslinjer og vejledning for den mundtlige afprøvning  
 
 

Mundtligt oplæg fra studerende (15 min.) 

Eksempler på mundtligt oplæg kan indeholde overvejelser/refleksioner vedrørende undersøgelsesmetode herunder interviewguide, udvælgelse af 
informanter, tolkning af interviewuddrag m.v. Oplægget kan ligeledes indeholde faglige overvejelser vedr. undersøgelsens resultater, perspektiver på 
området, særlige problemstillinger knyttet til målgrupper eller de anvendte metoder. 

I er velkomne til at anvende PowerPoint  

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. 

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

Eksamination/ afprøvning ( 15 min.) 

Underviserne stiller uddybende spørgsmål med afsæt i målene for modulet. 

Tilbagemelding fra Undervisere (5 min) 

Der gives en mundtlig tilbagemelding på det samlede indtryk. Det vil sige både i forhold til det skriftlige produkt og i forhold til den mundtlige 
fremlæggelse.  


