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Praktikvejledning for 
socialrådgivere 
Er du praktikvejleder for socialrådgiverstuderende 
- eller vil du gerne være det? 

På modulet Praktikvejledning for 
socialrådgivere bliver du klædt på til rollen 
som praktikvejleder på 
socialrådgiveruddannelsen.

Modulet giver dig indsigt i 
socialrådgiverprofessionen og dens 
organisatoriske kontekst. Du får forståelse 
for, hvordan den historiske, politiske og 
samfundsmæssige kontekst rammesætter 
socialrådgiverens arbejdsfelt.

Du lærer om vejlednings- og læreprocesser, 
og du bliver klogere på, hvordan du skelner 
mellem læring og vejledning. Du får 
redskaber til at udvikle, planlægge, 
gennemføre og evaluere et praktikforløb og 
kompetencer til give metodisk velfunderet 
vejledning og sparring.

I løbet af uddannelsen beskæftiger du dig 
med:

Socialrådgiveruddannelsens kontekst
Krav til praktikvejlederen
Teorier om vejlednings- og 
læringsprocesser
Metoder og didaktiske redskaber i 
vejledningsprocesse
Tilrettelæggelse, gennemførelse og 
evaluering af vejledning
Motivation, modstand og udfordringer i 
praksis
Kommunikation, positioner og facilitering
Multiteoretiske tilgange til vejledning

  

 

10 ECTS 
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Modulet udbydes i et 
samarbejde med Aalborg 
Universitet

Formål:
Formålet med modulet, er at den studerende 
gennem integration af praksiserfaringer og en 
udviklingsbaseret tilgang tilegner sig viden, 
færdigheder og kompetencer som 
praktikvejleder inden for so-
cialrådgiveruddannelsens 
uddannelsespraktik. 

Indhold:
Socialrådgiverprofessionen og den 
organisatoriske kontekst 
Vejlednings- og læreprocesser relateret til 
praktikforløb
Udvikling, planlægning, gennemførelse og 
evaluering af praktikforløb
Udvikling af egen praksis som 
praktikvejleder.

LÆRINGSMÅL:

Viden:
Den studerende 
•Skal have viden om 
socialrådgiverprofessionens historiske, 
politiske og samfundsmæssige kontekst samt 
vejlednings- og læreprocesser
•Skal kunne forstå vejlednings- og 
læreprocesser relateret til læring i praksis 
samt kunne reflektere over anvendelse af 
teorier, metoder og redskaber til vejledning 

Færdigheder
Den studerende
 •Skal kunne anvende metoder og redskaber 
om vejledning og læring i praksis samt mestre 
færdigheder i planlægning af et praktikforløb
•Skal kunne vurdere praksisnære og teoretiske 
problemstillinger fra praktikforløbet samt be-
grunde og udvælge relevante 
løsningsmodeller

•Skal kunne formidle faglige problemstillinger 
og løsninger, der understøtter socialrådgiver-
praktikantens faglige og tværprofessionelle 
samarbejdeKompetencerDen studerende
 •Skal kunne håndtere udvikling, planlægning, 
gennemførelse og evaluering af praktikforløb 
for studerende på socialrådgiveruddannelsen
•Skal selvstændigt kunne indgå i samarbejde 
omkring praktikforløbet og påtage sig fagligt 
og etisk ansvar som praktikvejleder
•Skal kunne udvikle egen praksis som 
praktikvejleder

Moduelt består af 7 undervisningsgange, 
vejledningsforløb og afsluttende prøve. 

Start
21.09.2022

Slut
07.12.2022

Tilmeldingsfrist
01.06.2022

Tidspunkt
21.9 + 28.9 + 29.9 + 10.10 + 14.10 + 26.10 + 2.11 + 9.11
Vejledning i uge 46
eksamen 6.12 + 7.12
 

Spørgsmål til modulet?
Karen Marie Juhl 
72691752

Tilmelding på www.ucnact2learn.dk   
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