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Kandidat i socialt arbejde (KSA), Efterår 2021 
 
Semesterbeskrivelse – 3. semester 
 

Oplysninger om semesteret 
Skole: Skolen for Sociologi og Socialt Arbejde 
Studienævn: Studienævnet for Socialt Arbejde 
Studieordning: Studieordning for Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde ved Aalborg Universitet, 2021 
 

Semesterets temaramme  
I dette semester får den studerende mulighed for at fordybe sig i afgrænsede fagområder, metoder og 
problemstillinger inden for socialt arbejde og analysere dansk og nordisk socialt arbejde i en historisk 
og international kontekst. Samtidig er der mulighed for at afprøve teoretisk og metodisk fra studiet i 
praksis. På baggrund heraf er målet at skabe grundlag for, at den studerende udvikler kritisk og 
videnskabelig refleksion over specifikke opfattelser af sociale problemer, socialpolitiske programmer og 
iværksættelsen af bestemte typer af socialt arbejde i udvalgte områder af feltet. 
 
Semestret tilrettelagt som et fordybelsessemester, hvor de studerende gennem forskellige former for 
valg har mulighed for at konstruere en specifik kompetenceprofil. Semesteret giver de studerende 
mulighed for at vælge to valgfag eller et valgfag og projektorienteret forløb.  
 

Semesterets organisering og forløb 
Det forudsættes at 1. og 2. semester er bestået. 
 
Semesterets samlede belastning udgør 30 ECTS.  
 
Semestret består af 3 moduler: 

 Socialforvaltning - retten i teori og praksis, obligatorisk, 5 ECTS 

 Valgfag, 10 og 15 ECTS 

 Projektorienteret forløb, 15 ECTS 
 
Semestret indledes med en forelæsning om socialt arbejdes kontekster i tid og rum, som danner den 
overordnede ramme forståelse af de tre moduler i dette semester. Der fokuseres i denne forelæsning 
på aktuelle umiddelbart modsætningsfyldte tendenser til på den ene side øget deltagelse, 
medborgerskab og tilpasning af indsatser til den enkelte og på den anden side standardisering og 
anden form for procesregulering. Herunder hvordan forskellige typer af kategoriseringer af socialt 
udsatte borgere spiller sammen og skaber specifikke opfattelser af ’klienten’, samt hvilken betydning 
dette har for socialt arbejdes praksis i forskellige institutionelle, sociale og historiske kontekster.  
 
Herudover afholdes i løbet af semestret en workshop med fokus på faglig profil og kompetencer i 

relation til arbejdsmarkedet. 

Ud over Socialforvaltning - retten i teori og praksis, som er obligatorisk, er 3. semester tilrettelagt som 
et fordybelsessemester, hvor den studerende har mulighed for at konstruere en specifik 
kompetenceprofil. Den studerende skal vælge enten to valgfag på henholdsvis 10 og 15 ECTS eller et 
valgfag på 10 ECTS og projektorienteret forløb på 15 ECTS.  
 
Socialforvaltning - retten i teori og praksis tilrettelægges som et intensivt forløb i starten af semestret af 
afsluttes med en 24 timers skriftlig eksamen.  
 
Alle valgfag udbydes på 10 og 15 ECTS. Pensum ved 10 ECTS er cirka 100 sider per 
undervisningsgang. Pensum ved 15 ECTS er cirka 150 sider per undervisningsgang. 
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Det projektorienterede forløb aftales imellem den studerende og virksomheden eller institutionen og 
afsluttes med en skriftlig praktikrapport. 
 
Med mindre andet er anført foregår undervisningen på dansk. 
 

Eksamen 
På 3. semester afløses modulerne ikke gennem et integreret problembaseret projektarbejde. De 
enkelte moduler afsluttes med hver sin eksamen.  

 Socialforvaltning - retten i teori og praksis afsluttes med en individuel 24 timers skriftlig 
eksamen.  

 Valgfag afsluttes med en individuel skriftlig formidlingsopgave.  

 Det projektorienterede forløb afsluttes med en skriftlig praktikrapport. 
 
Se de respektive fagbeskrivelser for yderligere information om de enkelte eksamener. 
 
Vurderingskriterier: 
Der gives karakter efter 7-skalaen. 
 
Portfolio 
På 3. semester skal der afleveres en individuelt udarbejdet portfolio, med fokus på egen læring og 
reflekteret progression, som indgår i den samlede bedømmelse af den skriftlige aflevering på valgfag 
eller projektorienteret forløb. Portfolio indgår her i den samlede bedømmelse med en vægtning på 10 
% ud af de 100% som den samlede bedømmelse udgør. Portfolio berører ikke antallet af anslag, men 
må max udgøre to sider (4.800 anslag) uanset om den skriftlige aflevering vedrører moduler på 10 eller 
15 ECTS. 

 Der skal kun afleveres en portfolio. 

 Portfolio afleveres som bilag sammen med den skriftlige aflevering på valgfag eller 
projektorienteret forløb. 

 På forsiden af alle skriftlige afleveringer på valgfag og projektorienterede forløb skal det 
fremgå, hvilket fag portfolio afleveres sammen med. 

 Der skal ikke afleveres portfolio for 24 timers eksamen i modulet 'Social forvaltning - Retten i 
teori og praksis'. 

 De skal ikke afleveres portfolio for samlæste valgfag eller valgfag, som læses ved andre 

institutter eller universiteter. 
 
 
Reeksamen 
For at kunne deltage i reeksamen, skal du i forbindelse med den ordinære eksamen have været syg 
på gyldig lægeerklæring, afleveret blankt eller dumpet din eksamen. 
 
Såfremt du ønsker at blive reeksamineret, skal du huske at tilmelde dig reeksaminationen på 
studiesekretariatet inden for tidsfristen, som er angivet på Moodle.  
 
Studerende der er dumpet sin ordinær eksamen vil i forbindelse med voteringen modtage en 
mundtlig udtalelse fra eksaminator og censor vedrørende svagheder i opgaven og eksaminationen, 
som har ført til den pågældende bedømmelse. Den studerende kan bruge udtalelsen i forhold til 
ændringer til reeksaminationen. 
 
Ved Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde afholdes 1. reeksamen i samme eksamenstermin, som 
eksamen afholdes eller umiddelbart herefter. 2. reeksamen afholdes i forbindelse med næste 
ordinære eksamen det følgende akademiske år. 
 
Information om Digital Eksamen 
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Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde anvender AAU’s digitale eksamenssystem – Digital Eksamen. 
Dette betyder, at alle skriftlige eksamensopgaver og projekter tilgås og afleveres i Digital Eksamen.  
Digital Eksamen digitaliserer hele eksamensprocessen. I Digital Eksamen kan du se informationer om 
prøven, afleveringsfrist og aflevere din eksamensbesvarelse – aflevere du som en del af en gruppe, vil 
dette også være muligt. Du kan inden tidsfristen redigere og slette din besvarelse. Du har efter 
eksamen adgang til at hente din opgavebesvarelse. 
 
Bilag til opgavebesvarelsen skal oprettes som separat fil.  
 
Du kan i systemet se, hvornår din bedømmelse er klar, men det er stadig STADS-selvbetjening, du 
skal logge på for at se denne. 
 
Du logger ind i systemet, finder vejledninger og yderligere informationer vedr. Digital Eksamen via 
http://www.de.aau.dk/. 
 
I tilfælde af spørgsmål om Digital Eksamen kan du kontakte din studiesekretær eller Digital Eksamen 
på support@its.aau.dk.  
 

Koordinatorer og sekretariatsdækning 
Semesterkoordinator: Mia Arp Fallov, fallov@socsci.aau.dk og Andreas Møller Jørgensen, 
anmj@socsci.aau.dk 
Sekretariatshenvendelser: socialkandidat@socsci.aau.dk 
 

 
 
Modulbeskrivelse: Socialforvaltning - retten i teori og praksis  

Modultitel, ECTS-angivelse (og evt. STADS-kode) 
Socialforvaltning - retten i teori og praksis / Sociology of law 
5 ECTS 
 

Placering  
3. Semester 
 

Modulansvarlig 
Peter Brix Vangsgaard 
Annette Olesen  
  

Mål, Indhold, læringsmål, undervisnings- og eksamensform 
Se modulbeskrivelse på aau.dk: http://moduler.aau.dk/course/2020-2021/KASOA20203 
 

Eksamen 
Eksamen i Socialforvaltning - Retten i teori og praksis er en individuel 24-timers skriftlig eksamen. 
Eksamensspørgsmålene tager afsæt i en rapport og skal besvares med udgangspunkt i pensum. 
Omfanget af opgaven er max 12.000 anslag inklusiv mellemrum.  
 
Opgavebesvarelsen skal indeholde en forside med følgende formalia: 

 Studienummer (Studienummeret er eksamensnummeret. Der må IKKE angives navn på 
opgavebesvarelsen) 

 Titel på fag 

 Antal ECTS 

 Antal anslag inkl. mellemrum og noter (Forside, litteraturliste, tabeller, indholdsfortegnelse og 

bilag tæller ikke med i antal anslag) 

 

http://www.de.aau.dk/
mailto:support@its.aau.dk
mailto:fallov@socsci.aau.dk
mailto:anmj@socsci.aau.dk
mailto:socialkandidat@socsci.aau.dk
http://moduler.aau.dk/course/2020-2021/KASOA20203
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Prøverne bedømmes internt efter 7-trinskarakterskalaen. 
 
Eksamensspørgsmålene bliver tilgængelig i Digital Eksamen på tidspunktet for eksamens begyndelse 
(Torsdag 16/9-2021 kl. 10:00). Opgaven skal uploades i Digital Eksamen inden eksamens afslutning 
(Fredag 17/9-2021 kl. 10:00). 
 

Modulaktiviteter, kursusgange og pensum 
Se Moodle: https://www.moodle.aau.dk/course/view.php?id=38749 
 

 
 
Modulbeskrivelse: Valgfag 

Modultitel, ECTS-angivelse (og evt. STADS-kode) 
Valgfag  
10 og 15 ECTS 
 

Placering  
3. Semester 
 

Eksamen 

Eksamensformen for alle valgfag (ikke samlæste fag) er aflevering af en individuel, skriftlig 

hjemmeopgave på max. 28.000/36.000 anslag afhængig af det antal ECTS points, der afløses.  

 Ved 10 ECTS (max. 28.000 anslag) 

 Ved 15 ECTS (max. 36.000 anslag)  

 

I opgaven skal der anvendes udvalgte teorier og/eller metoder fra kurset i en analyse af et selvvalgt 

problemstilling inden for kursets rammer. Der er forskel på kravene ved 10 og 15 ECTS som skal ses i 

forhold til opgavens omfang, størrelsen af det pensum opgaven skal relatere til, samt krav til den 

analytiske dybde og refleksionsniveau. Ved bedømmelsen lægges vægt på de studerendes viden og 

forståelse af de på kurset gennemgåede teorier og metoder, på deres kompetencer til at anvende 

teorierne og metoderne og reflektere kritisk med og over dem. Herudover lægges der vægt på 

fordybelse og formidling. Analyse står centralt og kritisk refleksion ligeledes. 

 

Opgavebesvarelsen skal indeholde en forside med følgende formalia: 

 Studienummer (Studienummeret er eksamensnummeret. Der må IKKE angives navn på 

opgavebesvarelsen) 

 Titel på valgfag 

 Antal ECTS (10 eller 15) 

 Antal anslag inkl. mellemrum og noter (Forside, litteraturliste, tabeller, indholdsfortegnelse og 

bilag tæller ikke med i antal anslag) 

 Titel på det fag, portfolio afleveres sammen med 

 
Opgaven afleveres i Digital Eksamen mandag 13/12-2021 Kl. 10:00. 
 

Beskæftigelsesfaglighed og udsatte voksne i den danske velfærdsstat 
 
Modulansvarlig 
Tanja Dall 
Mikkel Bo Madsen 

https://www.moodle.aau.dk/course/view.php?id=38749
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Mål, Indhold, læringsmål, undervisningsform 
Se modulbeskrivelse på aau.dk: https://moduler.aau.dk/course/2021-2022/KASOA20204K1?lang=en-
GB 
 
Modulaktiviteter, kursusgange og pensum 
Se Moodle: https://www.moodle.aau.dk/course/view.php?id=38759 
 

Det sociale arbejdes krydsfelter med fokus på borgerperspektiver 
 
Modulansvarlig 
Liesanth Yde Nirmalarajan 
 
Mål, Indhold, læringsmål, undervisningsform 
Se modulbeskrivelse på aau.dk: https://moduler.aau.dk/course/2021-2022/KASOA20204X1?lang=en-
GB  
 
Modulaktiviteter, kursusgange og pensum 
Se Moodle: https://www.moodle.aau.dk/course/view.php?id=38758 
 

Kvantitativ metode og evaluering (samlæsning med kriminologi) 
 
Modulansvarlig 
Merete Monrad 
Christian Klement 
 
Mål, Indhold, læringsmål, undervisningsform 
Se modulbeskrivelse på aau.dk: https://moduler.aau.dk/course/2021-2022/KASOA20204F1?lang=en-
GB 
 
Modulaktiviteter, kursusgange og pensum 
Se Moodle: https://www.moodle.aau.dk/course/view.php?id=38760 
 

Menneskesyn i socialt arbejde 
 
Modulansvarlig 
Mia Arp Fallov  
 
Mål, Indhold, læringsmål, undervisningsform 
Se modulbeskrivelse på aau.dk: https://moduler.aau.dk/course/2021-2022/KASOA20204U1?lang=en-
GB 
 
Modulaktiviteter, kursusgange og pensum 
Se Moodle: https://www.moodle.aau.dk/course/view.php?id=38761 
 

Frivilligt socialt arbejde og civilsamfund 
 
Modulansvarlig 
Ane Grubb 
 
Mål, Indhold, læringsmål, undervisningsform 
Se modulbeskrivelse på aau.dk: https://moduler.aau.dk/course/2021-2022/KASOA20204Y1?lang=en-
GB   

https://moduler.aau.dk/course/2021-2022/KASOA20204K1?lang=en-GB
https://moduler.aau.dk/course/2021-2022/KASOA20204K1?lang=en-GB
https://www.moodle.aau.dk/course/view.php?id=38759
https://moduler.aau.dk/course/2021-2022/KASOA20204X1?lang=en-GB
https://moduler.aau.dk/course/2021-2022/KASOA20204X1?lang=en-GB
https://www.moodle.aau.dk/course/view.php?id=38758
https://moduler.aau.dk/course/2021-2022/KASOA20204F1?lang=en-GB
https://moduler.aau.dk/course/2021-2022/KASOA20204F1?lang=en-GB
https://www.moodle.aau.dk/course/view.php?id=38760
https://moduler.aau.dk/course/2021-2022/KASOA20204U1?lang=en-GB
https://moduler.aau.dk/course/2021-2022/KASOA20204U1?lang=en-GB
https://www.moodle.aau.dk/course/view.php?id=38761
https://moduler.aau.dk/course/2021-2022/KASOA20204Y1?lang=en-GB
https://moduler.aau.dk/course/2021-2022/KASOA20204Y1?lang=en-GB
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Modulaktiviteter, kursusgange og pensum 
Se Moodle: https://www.moodle.aau.dk/course/view.php?id=38762 
 

Transnationalt socialt arbejde - Udsatte migranter inden for menneskehandel og prostitution 
 
Modulansvarlig 
Mette Rømer 
 
Mål, Indhold, læringsmål, undervisningsform 
Se modulbeskrivelse på aau.dk: https://moduler.aau.dk/course/2021-2022/KASOA20204P1?lang=en-
GB  
 
Modulaktiviteter, kursusgange og pensum 
Se Moodle:  https://www.moodle.aau.dk/course/view.php?id=38755 
 

Socialt arbejde på psykiatri- og handicapområdet 
 
Modulansvarlig 
Pia Ringø 
Mette Rømer 
 
Mål, Indhold, læringsmål, undervisningsform 
Se modulbeskrivelse på aau.dk: https://moduler.aau.dk/course/2021-2022/KASOA20204L1?lang=en-
GB  
 
Modulaktiviteter, kursusgange og pensum 
Se Moodle: https://www.moodle.aau.dk/course/view.php?id=38754 
 

Tæller vi det der tæller? - Evaluering af og i socialt arbejde 
 
Modulansvarlig 
Dorte Caswell 
 
Mål, Indhold, læringsmål, undervisningsform 
Se modulbeskrivelse på aau.dk: https://moduler.aau.dk/course/2021-2022/KASOA20204Q1?lang=en-
GB  
 
Modulaktiviteter, kursusgange og pensum 
Se Moodle: https://www.moodle.aau.dk/course/view.php?id=38756 
 

Udsatte børn og Unge. En specialisering i det sociale arbejde med børn og unge i udsatte 
positioner 
 
Modulansvarlig 
Anne-Kirstine Mølholt   
 
Mål, Indhold, læringsmål, undervisningsform 
Se modulbeskrivelse på aau.dk: https://moduler.aau.dk/course/2021-2022/KASOA20204R1?lang=en-
GB  
 
Modulaktiviteter, kursusgange og pensum 
Se Moodle: https://www.moodle.aau.dk/course/view.php?id=38757 

https://www.moodle.aau.dk/course/view.php?id=38762
https://moduler.aau.dk/course/2021-2022/KASOA20204P1?lang=en-GB
https://moduler.aau.dk/course/2021-2022/KASOA20204P1?lang=en-GB
https://www.moodle.aau.dk/course/view.php?id=38755
https://moduler.aau.dk/course/2021-2022/KASOA20204L1?lang=en-GB
https://moduler.aau.dk/course/2021-2022/KASOA20204L1?lang=en-GB
https://www.moodle.aau.dk/course/view.php?id=38754
https://moduler.aau.dk/course/2021-2022/KASOA20204Q1?lang=en-GB
https://moduler.aau.dk/course/2021-2022/KASOA20204Q1?lang=en-GB
https://www.moodle.aau.dk/course/view.php?id=38756
https://moduler.aau.dk/course/2021-2022/KASOA20204R1?lang=en-GB
https://moduler.aau.dk/course/2021-2022/KASOA20204R1?lang=en-GB
https://www.moodle.aau.dk/course/view.php?id=38757


 

7 
 

 

 
 
Modulbeskrivelse: Projektorienteret forløb 

Modultitel, ECTS-angivelse (og evt. STADS-kode)  
Projektorienteret forløb  
15 ECTS 
 

Placering  
3. semester 
 

Modulansvarlig  
Koordinatorer for projektorienteret forløb: Anne Breumlund og Inger Bruun Hansen  
 

Type og sprog  
Projektorienteret forløb.  
Projektorienteret forløb kan tages i Danmark eller udlandet.  
Dansk eller fremmedsprog.  
 

Mål  
Målet for projektorienteret forløb er at give den studerende mulighed for at profilere sit studie og 
uddybe sine kompetencer i forhold til socialt arbejdes praksis i institutionelle omgivelser.  
 
Læringsmål ifølge Studieordning 
Viden   har viden om teorier og metoder tilegnet på studiet, som er relevante for 

opgaveløsninger som Kandidat i Socialt Arbejde i en organisation eller 
virksomhed  

 Har viden om hvordan PBL kan anvendes som redskab i løsning af opgaver 

i det Projektorienterede forløb 

 
Færdigheder   kan identificere og analysere konkrete socialfaglige problemstillinger i en 

institutionel kontekst med baggrund i en teoretisk referenceramme  

 kan identificere og analysere konsekvenser ved at anvende en bestemt 
teoretisk referenceramme som analysegrundlag på en konkret social 
institutions/organisations problemstillinger  

 Kan analysere konkrete former for socialt arbejde ud fra en PBL-orientering 

på et udfoldet niveau 

 
Kompetencer   kan udfolde sin profil i en praksisrettet lokal kontekst på baggrund af den 

viden, der er tilegnet på studiet  

 kan anvende og begrunde relevante fagelementer på socialfaglige og 
institutionelle problemstillinger i relation til socialt arbejde i en social 
institution/organisation  

 kan planlægge og samarbejde i et tværfagligt team vedrørende løsningen af 
én eller flere opgaver  

 kan formidle resultater skriftligt og mundtligt til anvendelse i praksis  

 kan analysere og reflektere over egen læreproces i projektorienteret forløb 
skriftligt og mundtligt  
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Projektorienteret forløb giver viden, færdigheder og kompetence til specialemodulet på 4. semester  
 

Fagindhold og sammenhæng med øvrige moduler/semestre  
Undervisningsformen i projektorienteret forløb vil være afhængig af forholdene i 
virksomheden/organisationen og vil bestå i et projektorienteret selvstudie. 
 
Den studerende kan afprøve og få erfaringer med at omsætte viden, teorier og metoder tilegnet på 
uddannelsen i praksis. Det projektorienteret forløb skal derfor have relevans for studiet ved 
Kandidatuddannelsen i Social Arbejde. Arbejdsopgaverne i det projektorienteret forløb skal således 
være på et akademisk niveau. Disse kan have karakter af dataindsamling og analyser i forbindelse 
med forsknings-, evaluerings- og undersøgelsesprojekter, sagsbehandling, administration og analyse i 
forbindelse med varetagelse af daglige arbejdsopgaver, udviklingsopgaver, undervisnings- og 
formidlingsopgaver. Virksomheden/organisationen skal være en arbejdsplads, som kan have relevans 
for færdiguddannede kandidater. 
 

Omfang og forventet arbejdsindsats  
Projektorienteret forløb svarer til ca. 3 måneder fuld tid.  
 
Projektorienteret forløb kan gennemføres på fuld tid, deltid eller flekstid. 
 

Deltagerforudsætninger  

Virksomheden/organisationen skal godkendes af studienævnet og/eller koordinator for 

projektorienteret forløb. 

 

Den studerende skal i samarbejde med virksomheden/organisationen udarbejde en 

forhåndsgodkendelse, som skal godkendes og underskrives af koordinator for projektorienteret 

forløb.  

 

Den studerende skal derudover udfylde en elektronisk kontrakt til uddannelsens sekretariat. 

 
 

Modulaktiviteter (kursusgange med videre)  
Der afholdes i forbindelse med modulet et introduktionsmøde og to seminarer. 
 
Introduktionsmødet til projektorienteret forløb afholdes altid i semestret før i hhv. København og 
Aalborg  
Indhold: Regler og rammer for projektorienteret forløb samt lidt om ideer til 
virksomheder/organisationer og arbejdsopgaver  
 
Seminar 1:  

Erfaringsudveksling og sparring på rollen som studerende i projektorienteret forløb. 
Refleksioner over typen af organisation med organisationsteori. Refleksioner over 
arbejdsopgaver samt muligheden for at inddrage teori, metoder og viden fra uddannelsen.  

 
Seminar 2: 

Erfaringsudveksling og sparring. Regler og rammer for rapport i projektorienteret forløb. 
Refleksioner over valg af teori til analyse af udvalgte problemstillinger i forløbet. 

 
Underviser(e): Koordinatorer for projektorienteret forløb Inger Bruun Hansen / Anne Breumlund  
 

Eksamen  
Rapport fra projektorienteret forløb. 
Rapporten kan udfærdiges individuelt eller i grupper med maksimalt 4 deltagere. Projektorienteret 
forløbsrapporten har karakter af en erfaringsanalyse. 
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1 studerende: 48.000 anslag inkl. mellemrum 
2 studerende: 60.000 anslag inkl. mellemrum 
3 studerende: 70.000 anslag inkl. mellemrum 
4 studerende: 80.000 anslag inkl. mellemrum 
 
Rapporten evalueres gennem intern censur. Evalueringen afsluttes med karakter. 
 
Rapporten skal indeholde en forside med følgende formalia: 
 Navn og efternavn 
 Studienummer  
 Antal ECTS 
 Antal anslag inkl. mellemrum og noter (Forside, litteraturliste, tabeller, indholdsfortegnelse og bilag 

tæller ikke med i antal anslag) 
 Praktiksted (navn på praktiksted - både dansk og engelsk) 
 Praktikperiode 
 Titel på det fag, portfolio afleveres sammen med 
   

 

 


