
Modul 6   UC Syddanmark - Socialrådgiveruddannelsen 
 
 

Prøveform og prøvebestemmelse 
Modul 6  
 
Generelle Informationer til 
modulprøven 
 

De studerende skal i øvrigt orientere sig og læse: 
• Informationer om elektronisk aflevering. 
• Afleveres opgaverne 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 6  
Bedømmelse 
Karakterskala 

Intern 
Godkendt / ikke godkendt 

Læringsmål Den studerende har viden om: 
• Teoretisk og empirisk viden om den politiske og administrative opbygning af organisationen og 

deres virke  
• Politiske, retlige, økonomiske og organisatoriske rammer for styring og udøvelse af socialt 

arbejde  
• Sammenhæng mellem effekt, kvalitet og pris i socialfaglige indsatser 
• Socialrådgiverens funktioner og roller i forskellige organisationer 
• Magtforhold i socialt arbejde 

 
Den studerende har færdigheder i at: 

• Analysere politiske, retlige, økonomiske og organisatoriske rammers betydning for 
socialrådgiverens funktion og rolle 

• Analysere politiske, retlige, økonomiske og organisatoriske rammers betydning for socialfaglige 
vurderinger og beslutninger  

• Analysere rammernes betydning for borgerinddragelse samt samarbejde indenfor og mellem 
organisationer 

• Skriftlig/mundtlig kommunikation knyttet til professionsudøvelsen 
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Den studerende har kompetence til at: 
• Identificere og reflektere over etiske problemstillinger  
• Reflektere over håndtering af modsætningsfyldte krav og forventninger fra ledelse, borgere og 

samarbejdsparter  
• Reflektere over håndtering af krydspres og dilemmaer i rollen som myndighedsudøver 

Afprøvningsform  Der indgår et individuelt skriftligt produkt i afprøvningsgrundlaget. 
Se retningslinjer og vejledning til det skriftlige produkt. 

Bedømmelsesgrundlag Bedømmelsesgrundlaget er modulets læringsmål jf. Studieordningens fællesdel for Socialrådgiver- 
uddannelserne i Danmark og den Institutionelle studieordning. 

Eksaminationstid Afleveringsdato udmeldes, når delopgaven offentliggøres på WISE-Flow. Man vil minimum have 5 
hverdage. Delopgave 3 er eksamensgrundlaget og er dermed modul-6- opgaven. 

Modulomprøve Den studerende har tre forsøg. Den studerende skal have bestået modulafprøvningen inden 
afprøvningen af Modul 13. Informationer om modulomprøven fremgår af BB.  
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Prøveform og prøvebestemmelse 

Modul 6 Retningslinjer og vejledning til det skriftlige produkt  

Den studerende skal selv være opsøgende om viden. Dette skal ske både i forhold til det politiske system, de retlige 
rammer og reformområdet.  
Den studerende har mulighed for, at aflevere 2 delopgaver, inden man skal aflevere delopgave 3, som er den endelige 
modul 6 opgave. De tre delopgaver publiceres og afleveres fortløbende på WISE-Flow. De første 2 delopgaver indgår 
ikke i bedømmelsen selvstændigt, men er med til at kvalificere besvarelsen af delopgave 3, som er genstand for den 
endelige bedømmelse. Den studerende får feedback på de 2 første delopgaver, hvis opgaverne er afleveret inden den 
udmeldte frist. 

 
Delopgave 3 tager udgangspunkt i følgende: 

• Refleksioner i forhold til en konkret organisation. 
• Refleksioner omkring det sociale arbejde i den studerendes kommende praktikorganisation og præsentere 

overvejelser om, hvad der kan videreudvikles i praktikken.   
• Identifikation og refleksion over modsætningsfyldte krav og forventninger fra henholdsvis borgere, politikere 

og samarbejdsparter.  
• Refleksioner i forhold til besvarelser af delopgave 1 + 2 samt den feedback, som man fik på sine besvarelser.  

 
Indholdskrav til det skriftlige produkt:   

- Delopgave 3 består af max. 11.600 anslag.  
- Det skriftlige produkt skal sikre dokumentationen af arbejdet med og opfyldelse af modulets læringsmål.  
- Det skriftlige produkt skal dermed være en samlet refleksion over modulet og skal indeholde bidrag på 

henholdsvis det beskrivende, det analyserende og det vurderende niveau.  
- Det skriftlige produkt skal fremstå læseventligt. 


