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Modulbeskrivelse: Projektorienteret forløb 25 ECTS - F23 og E23 
 
Modultitel, ECTS-angivelse (og evt. STADS-kode)  
Projektorienteret forløb  
25 ECTS 

 
Placering  
3. semester 

 
Modulansvarlig  
Koordinatorer for projektorienteret forløb:  
 
Mia Arp Fallov, fallov@socsci.aau.dk (KBH) forår 2023/ Mathias Herup Nielsen,  mhn@socsci.aau.dk (KBH) 
efterår 2023 
 
Mette Rømer, romer@socsci.aau.dk (AAL) 
 
 
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 selvstændigt identificere og analysere konkrete socialfaglige problemstillinger 

i en institutionel kontekst med baggrund i en teoretisk referenceramme  
• Kan selvstændigt vurdere 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 

 
Kompeten-
cer  

  • Kan kritisk reflektere over sin profil i en praksisrettet lokal kontekst på baggrund 
af den viden, der er tilegnet på studiet 

• Kan selvstændigt anvende og begrunde perspektiver, teorier og metoder fra 
uddannelsen til at udvikle indsatser til at løse sociale og/eller institutionelle 
problemstillinger i relation til socialt arbejde  

• Kan planlægge og samarbejde i et tværfagligt team vedrørende løsningen af én 
eller flere opgaver  
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• Kan formidle resultater skriftligt og mundtligt til anvendelse i praksis  
• Kan analysere og reflektere over egen læreproces i projektorienteret forløb 

skriftligt og mundtligt  
 

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 omfatter 560 arbejdstimer i organisationen / virksomheden. Den forventede 
arbejdsindsats er derudover ca. 160 timer på uddannelsen fordelt på rapportskrivning, undervisning, seminarer 
samt eksamen. 

Projektorienteret forløb i virksomheden/organisationen kan gennemføres på fuld tid, deltid eller flekstid. Det 
betyder, at de 560 timer kan strækkes over et længere forløb, så længe der i aftalen med 
virksomheden/organisationen gives plads til, at den studerende får tid til at deltage i og forberede undervisning 
(indkald, 5ECTS fag (E23) og eksamensforløb). 

 

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 af koordinator for projektorienteret forløb.  
  
Den studerende skal derudover udfylde en elektronisk kontrakt til uddannelsens sekretariat. Denne findes på 
Moodle.  
 

 

 
Modulaktiviteter (kursusgange med videre)  
Der afholdes i forbindelse med modulet et introduktionsmøde, to seminarer samt en klyngevejledning til 
rapport. 

Introduktionsmødet til projektorienteret forløb afholdes semestret forud i hhv. København og Aalborg  
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Indhold: Regler og rammer for projektorienteret forløb samt ideer til typer af virksomheder/organisationer og 
arbejdsopgaver. 

Seminar 1:  

• Studerendes beskrivelse og refleksioner over typen af organisation/virksomhed og arbejdsopgaver. 
Overvejelser over mulige socialfaglige problemstillinger samt muligheden for at inddrage teori, 
metoder og viden fra uddannelsen. 

• Erfaringsudveksling og sparring på rollen som studerende i projektorienteret forløb. 

Seminar 2: 

• Regler og rammer for rapport i projektorienteret forløb. 

• De studerendes refleksioner over valg af teori til analyse af udvalgte problemstillinger i forløbet på 
baggrund af et paper på max tre sider. 

• Erfaringsudveksling og sparring. 

Klyngevejledning på Teams: 

• Som afsæt for rapport indleverer de studerende fem siders synopsis med en socialfaglig 
problemstilling, teori og metodeforslag samt en foreløbig litteraturliste. 

Underviser(e): Koordinatorer for projektorienteret forløb (se ovenstående) 

 
Eksamen  
Det projektorientede forløb afslutted med en individuel mundtlig eksamen på baggrund af den skriftlige 
rapport. Den studerende har mulighed for at holde et 5 minutters oplæg ved den mundtlige eksamen inden den 
efterfølgende diskussion af den skriftlige rapport (20 min) og votering (5min).  

Intern censur. Evalueringen afsluttes med karakter. 

 

Rapport fra projektorienteret forløb udfærdiges individuelt:   

• Omfang: 48.000 anslag inkl. mellemrum (svarende til 20 normalsider) 

• Litteraturkrav: Der inddrages 300 siders litteratur, som er relevant i forhold til praksisfeltet, og 
arbejdsopgaverne i organisationen/virksomheden fra pensum på uddannelsen samt derudover min. 
300 siders selvvalgt litteratur, som er relevant for analysen af den valgte problemstilling. 
Litteraturlisten opdeles i to med oversigt over hhv. pensum og selvvalgt litteratur. Sideantal på den 
enkelte tekst påskrives, ligesom det samlede antal sider for pensum og selvvalgt litteratur.  

• Der lægges i den skriftlige og mundtlige bedømmelse vægt på formuleringen af en relevant og 
velafgrænset problemstilling samt på rapportens analytiske del og den refleksive brug af 
Kandidatuddannelsen i socialt arbejdes teorier og metoder. 
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Rapporten skal indeholde en forside med følgende formalia: 

o Navn og efternavn 
o Studienummer  
o Antal ECTS 
o Antal anslag inkl. mellemrum og noter (Forside, litteraturliste, tabeller, indholdsfortegnelse og bilag 

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

 

 
 
 Rapportens indhold:  

ο Kort beskrivelse af virksomheden / organisationen, herunder rammer og vilkår for 
virksomheden/organisationen og din placering heri.  

ο Kort præsentation af forløb og opgaver – herunder egne mål og virksomheden / organisationens mål.  
ο En kort redegørelse for din væsentligste opgave i det projektorienterede forløb, som afsæt for en 

analyse af en evt. flere udvalgte socialfaglige problemstillinger / dilemmaer i socialt arbejde af 
socialfaglig karakter, som har haft betydning for din opgaveløsning. 

ο Begrundet præsentation af den valgte litteratur (fra pensum + egen søgning) samt kritiske refleksioner 
over din anvendelse heraf i analysen. 

ο En analyse af den udvalgte problemstilling med inddragelse af teorier, metoder og viden fra studiet 
samt egen litteratursøgning. 

ο Litteraturliste med opdeling af pensum og selvvalgt litteratur.  
ο Bilag: Opgaver eller eksempler på / uddrag af dine opgaver i dit forløb. 

 
 
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 skal indeholde refleksion over det projektorienterede forløb som et led i det samlede 
uddannelsesforløb, som kan omfatte: Hvad har du lært af teori, metode, konkret viden. Hvad har du anvendt fra 
studiet (styrker og svagheder). Hvordan har dine opgaver i det projektorienterede forløb rykket ved dine planer 
for dit karriereforløb efter uddannelsen mv. 

o Portfolio indgår her i den samlede bedømmelse med en vægtning på 10 % ud af de 100% som den 
samlede bedømmelse udgør.  

o Portfolio berører ikke antallet af anslag, men må max udgøre to sider (4.800 anslag). Der skal kun 
afleveres en portfolio. Portfolio afleveres som bilag sammen med den skriftlige aflevering  
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Aflevering af rapport 
 
Ordinær eksamen: Aflevering af rapport i Digital Eksamen kl. 10:00. Mundtlig eksamen. Intern censur.  
 
Reeksamen: Aflevering af reeksamens rapport i Digital Eksamen kl. 10:00. Mundtlig eksamen. Intern censur.  
 
Eksamensdatoer: se moodle F23 og E23. https://www.moodle.aau.dk/course/view.php?id=21230 

 
 
Modulaktiviteter og kursusgange 
 
Se Moodle: https://www.moodle.aau.dk/course/view.php?id=21230  
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