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Prøveform og prøvebestemmelse 
Modul 9b 
 
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 9B Socialt arbejde på beskæftigelsesområdet 
 

Bedømmelse ved første modulvalg 
Karakterskala 
  

Er Beskæftigelse modulet første modulvalg:  
Ekstern 
7-trins-skalaen 

Bedømmelse ved andet modulvalg 
Karakterskala 

Er Beskæftigelse modulet andet modulvalg: 
Intern 
Godkendt/ikke godkendt 

Læringsmål Viden: 
• Indsatser og foranstaltninger 
• Metoder på individ- og gruppeniveau i arbejdet med beskæftigelsesindsatsen herunder viden om 

samspil med virksomheder og øvrige samarbejdsparter 
• Politiske, organisatoriske og økonomiske rammer for og styring af beskæftigelsesindsatsen 
• Retlig regulering af området 
• National og international forskning og udviklingsbaseret viden med relevans for udførelsen af 

socialt arbejde. 
 

Færdigheder: 
• Koordinere og udføre helhedsorienteret socialt arbejde indenfor beskæftigelsesområdet og 

reflektere over centrale dilemmaer  
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• Anvende erfarings-, udviklings- og forskningsbaseret viden om indsatsmuligheder i forhold til 
beskæftigelsesindsatsens målgrupper  

• Systematisk planlægge og gennemføre undersøgelses-, sagsbehandlings- og behandlingsforløb 
og i den forbindelse træffe afgørelser og udarbejde handleplaner, der overholder lovgivningens 
krav og tilgodeser borgerens situation. 

• Anvende relevante metoder til dokumentation og kvalitetssikring af arbejdet 
• Formidle sociale problemstillinger knyttet til ledighed, fastholdelse eller manglende forsørgelse i 

skriftlig form 
 
Kompetencer: 

• Foretage faglige prioriteringer i beskæftigelsesindsatsen med henblik på at løse 
borgernes/borgernes sociale eller beskæftigelsesmæssige problemer 

• Foretage faglig vurdering af konkrete foranstaltninger indenfor en juridisk holdbar og en 
realistisk økonomisk og tidsmæssig ramme 

• Håndtere komplekse og modsætningsfyldte krav i arbejdet og reflektere over magtanvendelse og 
etik 

• Etablere, vedligeholde og afslutte den professionelle relation til borgeren/borgerne 
 

Afprøvningsform  Individuel mundtlig afprøvning. Der indgår et gruppefremstillet skriftligt produkt I afprøvningsgrundlaget. 
Det skriftlige produkt skal fremstå læseventligt. 
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 20 min. pr. studerende excl. votering.  
Modulomprøve Den studerende har tre forsøg. Den studerende skal have bestået modulafprøvningen senest ved 

udgangen af andet studieår. Informationer om modulomprøven fremgår af BB. 
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Prøveform og prøvebestemmelse 

Modul 9B Retningslinjer og vejledning til det skriftlige produkt  

 
Opgavebesvarelsen skal bygge på udviklings- og forskningsbaseret viden om det valgte genstandsfelt samt feltarbejde indenfor det valgte område. 
Feltarbejde er forskningsstrategi, hvor udgangspunktet er at de mennesker, der er genstand for undersøgelsen følges i deres naturlige omgivelser, 
dvs. at de aktører, der indgår i beskæftigelsesindsatsen følges, der hvor de udøver indsatsen. De metoder der anvendes i feltarbejdet er, deltagelse, 
observation og interview. De studerende skaber selv kontakt til praksis, men kan søge råd og vejledning hos underviserne.  

Opgavebesvarelse, som skal indeholde følgende:   

1. Afgrænsning.  Gruppen skal udvælge en målgruppe indenfor beskæftigelsesområdet og foretage en afgrænsning af genstandsområdet for 
den sociale indsats overfor målgruppen. Gruppen skal beskrive og reflektere over sine valg. 

2. Sociale problemer. Besvarelsen skal redegøre for de sociale problemstillinger der knytter sig til ledighed, manglende forsørgelse og inklusion 
for den valgte målgruppe, samt målgruppens ressourcer og mestringsformer. Som eksempler på relevante elementer kan nævnes 
livssituation, sygdom, beskæftigelsessituation, arbejdets/beskæftigelsens indhold, påvirkninger og arbejdsmiljø, samt situationen og 
mulighederne som helhed. 

3. Rammer for indsatsen. Besvarelsen skal redegøre for de politiske, organisatoriske og økonomiske rammer for beskæftigelsesindsatsen inden 
for det valgte genstandsfelt. 
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4. Viden om indsatsen.   Besvarelsen skal udvælge og beskrive udvikling- og forskningsbaseret viden om indsatsmuligheder over for 
målgruppen. Besvarelsen skal begrunde og reflektere over udvælgelsen. 

5. Den retlige regulering af indsatsen. Besvarelsen skal overordnet gennemgå den retlige regulering af genstandsfeltet for den sociale indsats og 
udvælge og behandle lovregler af særlig betydning for at træffe afgørelser i forhold til borgerens situation og eventuelle indsatser.  

6. Kontakten til borgeren. Besvarelsen skal indeholde overvejelser over samspillet med borgeren, herunder kontakten til og brugerinddragelse 
af borgeren.  Herunder kommunikation og motivation. 

7. Valg af Indsats. Besvarelsen skal beskæftige sig med valget af konkrete foranstaltninger i indsatsen, hvilke faktorer der har betydning for 
valget af indsatsen til den enkelte borger, samt hvilke vurderinger der ligger bag de faglige prioriteringer i beskæftigelsesindsatsen. 

8. Indsats. Besvarelsen skal udvælge forskellige foranstaltninger og beskrive og reflektere over, hvordan den konkrete foranstaltning tænkes at 
få en effekt. Besvarelsen skal indeholde refleksioner over den valgte indsats systematik, herunder undersøgelse, planlægning, 
sagsbehandlingsforløb og behandlingsforløb.   

9. Dilemmaer i indsatsen.  Besvarelsen skal beskrive og reflektere over potentielle dilemmaer i indsatsen mht. modsætningsfyldte krav, brug af 
magt samt etiske problemstillinger i indsatsen. 

Kilder og referencer skal være efter APA Standard. 

Opgaven skal kunne læses og bedømmes uden inddragelse af bilag. 

De studerende skal på forlangende kunne fremlægge dokumentation i forhold til de valgte metoder f.eks.  i form af lydfiler eller  

transskribering af interviews, observationsguide, observationsnotater m.m. 

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

Det skriftlige produkt må maximalt være 24.000 anslag (incl. mellemrum) pr. gruppe, ekskl. forside, indholdsfortegnelse og litteraturliste. 
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Prøveform og prøvebestemmelse 
 

Modul 9B Retningslinjer og vejledning for den mundtlige afprøvning  
 

 

Beskæftigelse 

Prøven er en mundtlig prøve. De studerende har 5 minutter til et selvvalgt oplæg til den mundtlige afprøvning.  

 


