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Abstract 
 

New Executive Order and Common Core Curriculum 

In Denmark a new Executive Order and new Common Core Curriculum for the Bachelor’s 

Degree Programme in Social Work in Denmark was introduced in 2011 and fully 

implemented by the 1st of February 2012. 

 

The political intentions for the change was to have only one basic education in social 

councelling and social work in Denmark as well as to ensure that in the future the 

ecucation  provides better qualifications to handle politically important issues  in the 

municipalities such as: Family, children and young people. Unemployment/labour market 

issues, social problems and life circumstances.  

 

The aim of the Bachelor's Degree Programme in Social Work is to qualify graduates to 

carry out tasks in all aspects of social work. Graduates must be able, in an independent 

manner and in cooperation with other sectors and professions, to contribute to the 

prevention and resolution of social problems, as well as to plan, coordinate, carry out, 

evaluate and further develop measures within social work at the individual, group, 

organisational and societal levels in the context of public administration, including 

measures related to employment, actions to be taken, and the private sector. 

 

Research and Development – Frascati Manual 

Effective from 2013 the Bachelor’s Degree Programme in Social Work in Denmark has 

been allocated financial Research and Development funds directly from the Danish 

Finance Act according to the Frascati Manual: Proposed Standard Practice for Surveys on 

Research and Experimental Development, 

 

This means that from 2013 all University Colleges must live up to the Frascati Manual’s 

definitions of Research and Development and in consequence hereof additional  staff 

has been employed in 2013 specialising in Research and Development specifically. 

 

 

I: Grundutbildningen i socialt arbete 
Faktabakgrund:  
Antalet utbildningar: I Danmark har vi i 2011 fået en ny bekendtgørelse og ny 

studieordning for Grundutbildningen i socialt arbejde (Socialrådgiveruddannelsen) med 

fuld implementering fra 1. februar 2012.  

 

De politiske intentioner har været, at der herefter udelukkende skal være én 

grundutbildning i socialrådgivning og socialt arbejde i Danmark samt at uddannelsen i 

højere grad skal kvalificere til bl.a. til de politisk vigtige områder i kommunerne: Familier, 

børn og unge. Beskæftigelse/ arbejdsmarkedsindsats. Udsatte voksne og handicappede. 
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Grundutbildningen består af en række obligatoriske 10- ugers moduler à 15 ECTS samt 

minimum to valgmoduler à 15 ECTS, bl.a. inden for ovenstående særlige områder. 

Endvidere består utbildingen af én praktik i 20 uger (30 ECTS) samt et bachelorprojekt på 

20 ECTS. 

 

Ovenstående betyder, at udbydere af Grundutbildning i socialt arbejde i DK, der tidligere 

har udbudt en egentlig international studieretning, idag alene udbyder én generel 

studieretning. Vedr. Konsekvenserne af dette jf. senere. 

 

På Metropol i København har man på den nye studieordning valgt at udbyde tre 

studieretninger: Den klassiske. En interkulturen/international studieretning og en 

Studieretning med fokus på socialt arbejde og socialpædagogik. 

 

Antalet utbildningar anknutna till högskolerne: Grundutbildning i socialt arbejde udbydes 

hovedsagelig fra de såkaldte University Colleges (Högskoler). Derudover udbyder Aalborg 

Universitet også uddannelsen. 

 

På de respektive högskoler udbydes typisk mellem 15 – 35 forskellige Grundutbildninger. 

 

 

Antalet utbildningar anknutna till universitet: Ikke universitet 

 

Internetadresser: bl.a: 

www.phmetropol.dk,  

www.viauc.dk 

www.ucl.dk 

 

Eventuella kommentarer till uppdelningen mellan universitet och högskolor:  

Ingen kommentarer 

 

Utbildningens längd (ECTS och/eller antal år):  

210 ECTS points fordelt på 3½ års fuldtidsstudie. 

 

Antal inskrivna studenter per lärare läsåret 2012-2013:  

Der foreligger ikke et samlet tal for indskrevne studenter per lærer. 

 

Intagna studenter läsåret 2012-2013:  

Der foreligger ikke et samlet tal for optagne studenter, men gennemsnitligt optages  ca. 

300 studerende pr. Högskole. 

 

Titel efter examen:  

Professionsbachelor som socialrådgiver 

 

Auktorisering (ja/nej): Nej 

 

Viktiga förändringar åren 2011-2013, särskilt utbildningspolitiska förändringar: Ny 

bekendtgørelse og studieordning, jf. Tidligere. 

Midler til professionsrettet og utbildningrettet forskning og udvikling på folketingets 

finanslov målrettet til professionshøgskolerne. 

http://www.phmetropol.dk/
http://www.viauc.dk/
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Juridisk grund för utbildningen och annan myndighetsstyrning: 

Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som socialrådgiver: 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=137840 

Bekendtgørelse om adgang til professionsbacheloruddannelser: 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=145524 

Lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser: 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=25353 

Eksamensbekendtgørelse: 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=143156 

Karakterskalabekendtgørelse: 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=25308 

 

Antagning och bedömning av lämplighet: 
Hur sker antagningen?  

Hvad enten man søger ind via kvote 2 eller 1, skal man søge ind via optagelse.dk 

Man skal søge digitalt vha. NEM-ID. 2 vigtige ansøgningsfrister:  

 

Søger man via kvote 2, er der frist d. 15. marts kl. 12. Søger man via kvote 1, er der frist 

d. 5. juli kl. 12.  

 

Eksempel: Tekst fra: http://www.phmetropol.dk/Optagelse/Saadan+soeger+du  

 

Antagningskriterier:    

Man skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse gennem kvote 1 og 

kvote 2: 

 

Enten studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere 

handelseksamen (hhx), højere teknisk eksamen (htx), gymnasialt indslusningskursus for 

fremmedsprogede (GIF) eller eux social- og sundhedsassistentuddannelsen med dansk C 

og engelsk D samt enten naturfag C eller samfundsfag C, den pædagogiske 

assistentuddannelse med dansk C og engelsk D samt enten naturfag C eller samfundsfag 

C, eller fire beståede gymnasiale enkeltfag: dansk A, engelsk B, samfundsfag B og 

psykologi C  

 

Hvis man søger via kvote 2 lægges der også vægt på: Erhvervserfaring min. 6. mdr. og 

min. 30 timer ugentligt med særlig vægt på studierelevant arbejde, f.eks. inden for det 

sociale og sundhedsmæssige eller kulturelle område. Udlandsophold og højskoleophold 

af mindst 16 ugers varighed. Samfundsrelevante ulønnede aktiviteter. Individuel 

vurdering i forhold til varighed og indhold. Udlandsopholdets indhold. Der lægges særlig 

vægt på kurser, uddannelse og frivilligt arbejde under udlandsophold. Studierelevante fag 

og længerevarende kurser, som ikke indgår i den adgangsgivende eksamen.  

 

Eksamensgennemsnittet i den adgangsgivende eksamen. Motiveret ansøgning. Der 

optages 50 % via kvote 2 

 

Tekst fra eksempelvis: 

http://www.phmetropol.dk/Uddannelser/Socialraadgiver/Optagelse  

 

 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=137840
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=145524
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=25353
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=143156
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=25308
http://www.optagelse.dk/
http://www.phmetropol.dk/Optagelse/Information+foer+du+soeger/NEM-ID
http://www.phmetropol.dk/Optagelse/Saadan+soeger+du/Kvote+2
http://www.phmetropol.dk/Optagelse/Saadan+soeger+du/Kvote+1
http://www.phmetropol.dk/Optagelse/Saadan+soeger+du
http://www.phmetropol.dk/Uddannelser/Socialraadgiver/Optagelse


 

Side 4  

 

 

Skall studerande uppvisa utdrag ut straffregister/vandelsattest/straffeattest/politiattest 

vid antagningen och/eller i samband med praktiken och hur förhåller man sig till 

innehållet i dokumenten? 

Straffeattest udbedes ikke alle steder i forhold til optagelse men er relevant i forbindelse 

med en del af praktikpladserne (herunder hvor der arbejdes med Børn og Unge samt i 

Kriminalforsorgen). 

 

Utvärderas studenternas lämplighet för socialarbetaryrket under studietiden? I så fall, på 

vilket sätt? 

Udøvelsen af faget /erhvervet vurderes på baggrund af modulernes læringsmål, bl.a. i 

praktikperioden modul 7, idet læringsmålene både hvad angår de studerendes 

færdigheder og kompetencer tager udgangspunkt i færdigheder, kompetencer og viden 

relateret til professionen.  

 

Ud over selve vurderingen og eksaminationen i forbindelse med modul 7 (praktikmodulet, 

svarende til 30 ECTS) finder der ikke løbende ”egnethedsvurderinger” sted i forbindelse 

med selve professionen. Særligt i forhold til læringsmålene er det værd at bide mærke i 

følgende færdighed: 

 

Mestre færdigheder og varetage funktioner i socialrådgivning relateret til opgaverne i den 

studerendes praktikinstitution, fx rådgivning, koordination myndighedsudøvelse, 

anvendelse af juridisk metode, forhandling og udvikling.  

For yderligere viden, færdigheds- og kompetencemål for praktikken, se venligst 

gennemgangen nedenfor. 

Praktikstudier/praksis: 

Antalet praktikrelaterade studieperioder: En periode på fem måneder på modul 7 

Praktikperiodernas placering i utbildningen: Praktikken er placeret på modul 7, hvor de 

studerende har læst i halvandet år 

 

Eksamen: Praktikperioden afsluttes med en intern udprøvning baseret på læringsmålene, 

den skriftlige rapport, status, selvevaluering m.v. Der er ét forsøg til selve praktikperioden 

og tre forsøg til eksaminationen. 

 

De praktikrelaterade studiernas omfattning: 

Læringsmål for praktikken (fem måneder): 

Den studerende har viden om: 

 De politiske, retlige, økonomiske og organisatoriske rammer for 

praktikinstitutionen 

 De sociale problemer og livsbetingelser for praktikinstitutionens målgruppe 

 Praktikinstitutionens værdier og etiske dilemmaer samt valg af metoder og 

indsatser 

 Tværprofessionelt samspil som det udfolder sig i praktikinstitutionen 
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Den studerende har færdigheder i at: 

 Beskrive og analysere livsbetingelser og sociale problemer  

 Foretage faglige prioriteringer i forhold til borgerens ressourcer  

 Mestre færdigheder og varetage funktioner i socialrådgivning relateret til 

opgaverne i den studerendes praktikinstitution, fx rådgivning, koordination 

myndighedsudøvelse, anvendelse af juridisk metode, forhandling og udvikling 

 Formidle faglige problemstillinger, løsninger og afgørelser målrettet og forståeligt  

 Indgå i drøftelser og udvikling af praktikinstitutionens arbejde   

Den studerende har kompetencer til at: 

 Indgå i og reflektere over praktikinstitutionens organisatoriske rammer  

 Kommunikere og samarbejde med forskellige målgrupper 

 Håndtere modsætningsfyldte krav og forventninger  

 Beskrive forventet effekt, kvalitet og pris i forhold til praktikinstitutionens sociale 

indsats 

 Indgå i tværprofessionelt samarbejde 

 Identificere egne faglige og personlige forudsætninger og egne læringsbehov i 

tilknytning til professionen 

 

 

Hur organiseras och kvalitetssäkras praktikperioder i hemlandet och utomlands?  

Praktikpladserne godkendes af den enkelte høgskoles praktikkoordinator både når det 

gælder pladser i national og international praktik. Der er også en underviser fra skolen 

tilnyttet den enkelte studerende. Det er underviserens opgave at godkende den 

individuelle praktikplan samt praktikopgave m.v.  

 

Praktikvejlederen fra praksis udfylder en midtvejsstatus og den studerende laver en 

selvevaluering ved praktikperiodens afslutning. Vejlederen laver også en evaluering af 

den studerende til sidst i praktikken, som underviseren får inden eksamen. Underviseren 

er løbende i kontakt med både studerende og praktikvejleder efter behov.  

 

For udlandspraktikanter evt. via Skype. Indlandspraktikanter kommer på visse 

udbudssteder til enkelte studiedage på skolen i løbet af praktikperioden. 

Praktikafdelingen holder regelmæssigt møder med underviserne på skolen for at sikre, at 

praktikstederne lever op til kvalitetskravene. Der er krav om, at den studerende skal have 

en praktikvejleder på institutionen, der yder regelmæssig vejledning. 

 

Samarbetsformer med prakikplatserna (casestudier/praktikrelaterad forskning etc)?  

På nuværende tidspunkt er der igangværende praksisforskningarbejde på visse 

høgskoler. Det forventes at blive udbygget væsentligt i de kommende år, herunder i 

relation til f.eks. læringsprocesser i praktikken – hvordan studerendes læring bedst 

understøttes i praktikforløbet - herunder også i et internationalt perspektiv. 

 

Ordnar universitetet utbildning för praktiklärare/handledare?  

Som led i kvalitetssikringen af praktikken har høgskolerne et tæt samarbejde med 

praksis bl.a. i relation til utbildning af praktikvejledere og praktikansvarlige.  

Der gennemføres således videreutbildning (praktikvejlederuddannelse) for disse på 

høgskolerne ligesom der afholdes faste temadage for disse. 
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Får praktiklärare/handledare eller studerande ekonomisk ersättning för praktiken? 

Praktikvejlederne får flere steder et løntillæg fra deres arbejdsgiver for at have 

praktikant. Der er generelt en yderst positiv holdning til at modtage praktikanter.  

 

De studerende får SU, når de er i praktik.  

 

Skolen yder ikke økonomisk støtte til hverken praktikvejleder eller praktikant. 

 

Examinationsformer: 
Bedömning av studierna (muntlig, skriftlig bedömning, projekt, etc.):   

Nedenstående er gældende for ny uddannelse, hvor første hold studerende dimitterer i 

januar 2015: Uddannelsen består i alt af 13 moduler fordelt på 7 semestre. Hvert modul 

afsluttes med en moduleksamen der skal bestås. Der er tale om både mundtlige og 

skriftlige eksaminer, kombinationseksaminer hvor en mundtlig eksamen tager 

udgangspunkt i et skriftligt oplæg, individuelle eksaminer og fra sommer 2013 også 

gruppeeksaminer.  

 

Modul 12 og modul 13 er bachelorsemestret (7. Semester) og dette afsluttes med et 

bachelorprojekt med mundtlig forsvar. Nogle af eksaminerne bedømmes med ekstern 

censur, hvor det nationale censorkorps inddrages i bedømmelsen, enten ved at være 

direkte til stede ved en mundtlig eksamen eller ved at være censor på en skriftlig 

opgave/besvarelse. Andre eksaminer har intern censur, hvor en underviser fra 

socialrådgiveruddannelsen bedømmer opgaven/præstationen.  

 

Der benyttes både bedømmelse efter 7-skala og ”bestået/ikke bestået”. Alle 

bedømmelser er individuelle, også ved gruppeeksaminer.  

 

Finansieringssystem för utbildningarna i socialt arbete: 

Ramfinansiering/finansiering per utexaminerad/forskningsbaserad finansiering etc: 

Taxameterordning efter færdiggørelse. 

 

Internationellt samarbete:  
Aktuella trender:  

Fra ministeriel sider er udmeldt en målsætning om, at 20 % af danske studerende skal 

have et internationalt element i deres uddannelse 2020. Dette matcher en øget interesse 

for at få internationale elementer i uddannelsen, som mærkes også fra de studerende, 

som ikke længere opfatter rejser til udlandet alene forbundet med turisme, men også 

praktik, studier og på sigt evt. arbejde.  

 

Der er primært en stor interesse for at komme i udlandspraktik fra de yngre studerende 

på de internationale studieretninger. Hvor disse er nedlagt har der vist sig en væsentlig 

nedgang i antallet af studerende, der ønsker udlandspraktik.  

 

De studerendes interesse for studieophold ved uddannelsesinstitutioner i udlandet er 

væsentligt mindre, men synes i vækst. Vores internationale koordinator modtager hver 

uge henvendelser fra uddannelsesinstitutioner fra europæiske lande, som ønsker at 

tiltrække studerende herfra til studieophold hos dem, heraf enkelte som udbydes på 

engelsk. Der er en fortsat interesse fra europæiske socialrådgiverstuderende for  et 

engelsksprogede semester, som udbydes af flere af høgskolerne. 
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Nogle få  studerende fra udlandet ønsker praktik her i landet, hvilket er vanskeligt 

gennemførligt pga. sprogbarriere.  

 

Der er velfungerende netværk blandt undervisere på høgskolerne i DK med kolleger fra 

universiteter i hele verden. Disse netværk er yderst værdiskabende og givende for 

udviklingen af utbildning i socialt arbejde samt af forskning i feltet i DK. 

 

II: Utbildningen efter magistersexamen: 
Faktabakgrund: Høgskolerne har ikke mulighed for at udbyde utbildning over BA. 

Aalborg universitet er eneste udbyder af kandidatutbildning. 

Doktorsexamen (ja/nej): 

Antalet inskrivna doktorander 2012-2013: 

Övriga fortsatta studier/videreutdanninger:   

 

III: Forskning och kunskapsutveckling 
Undervisningspersonalens möjligheter till forskning och kunskapsutveckling/fagutvikling 

på grundutbildningarna (kandidat/bachelor och magister/master): 

 

Hver høgskole har typisk ca. 3-4 underviserne i gang med et ph.d.- forløb. Dette tal 

forventes at stige væsentligt i de kommende år, jf. Finanslovsmidler og øgede krav om 

højere kompetencer hos de ansatte. 

 

Trender i kvalitetssäkringen av utbildningarna (publicering etc.): Ift kvalitetssikring af 

uddannelserne går vi fra uddannelses- til institutionsakkreditering, jf. Ministeriets 

akkrediteringskrav og - system.  

 

Kvalitetssikringen vedr. Høgskolernes forsknings- og udviklingsaktivitet sker primært ved 

supervision fra forskningslederen.  

 

Samtlige høgskoler har omfattende kvalitetssystemer. 

 

Professionshøjskolerne skal mkunne sætte viden i spil, en viden der kombinerer 

videnskabelig stringens og evidensbasering med et anvendelsesorienteret og innovativt 

sigte. Høgskolerne videndeler via en national portal www.ucviden.dk , der fungerer som 

sektorens ansigt udadtil og derfor lever op til fælles, nationalt fastsatte kriterier i en 

vedtagen kvalitetsramme. 

 

Kvalitetsrammen består af syv kriterier hvoraf de første (pålidelighed, konsistens, 

gyldighed og originalitet) svarer til de klassiske akademiske kriterier for, hvad der anses 

for at være god forskning. Professionshøjskolerne tilføjer yderligere tre kriterier (relevans, 

robusthed og innovation). 

 

Samtlige høgskoler skal fra 2013 desuden overholde Frascatimanualens 

forskningsdefinitioner, hvorfor der i 2013 er sket yderligere ansættelser af egentlige 

forskningsledere knyttet til uddannelsens forsknings- og udviklingsarbejde. 

 

Et eksempel på kvalitetssikring og - udvikling: Metropol har forskningssparring med 

følgegrupper. Et særligt samarbejde med Aalborg universitet og ISA, hvor artikler 

gensidigt har været kritiseret fra en forskningssynsvinkel, og bidraget til at forbedre  

http://www.ucviden.dk/
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kvaliteten. Der foretages peer review’ ved artikler i ’Uden for nummer’. PH.D ’erne har 

deres særlige forløb.  

 

Ekonomiska eller andra incitament som används för att styra publiceringen: Sektorens 

FoU-midler uddeles med krav om at FoU-produktionen sker ihht Frascatimanualen. 

Internt er der ingen økonomiske incitamentssystemer – incitamentet er faglig fordybelse 

og muligvis kollegial prestige og publiceringsmuligheder samt internationale 

netværkskontakter. 

 

Övriga kommentarer gällande forskning och kunskapsutveckling/fagutvikling: Ingen 

 

Exempel på forskning i socialt arbete:  

 

I 2011/2012 har Metropol produceret følgende, hvoraf en stor del indgår i 

undervisningen.  

 Ebsen, Frank: Udsat til børneforsorg – afhandling til Fil.dr. grad ved Lunds universitet 

F 

 Moesby-Jensen, Cecilie K. og Schjellerup Nielsen, Helle: Myndighedssagsbehandleres 

praksis i socialt arbejde med unge – myndighed og følelser. I Socialt arbejde med 

udsatte unge redigeret af Benny Lihme. København: Akademisk Forlag. (er indsendt) 

(bogkapitel) F  

 Schjellerup Nielsen, Helle: Fotografier som børns perspektiver på deres hverdagsliv. I: 

Rasmussen, Kim (red.) Syn, sans og socialitet. En antologi om visuelle tilgange og 

metoder i tværfaglige studier. Klim, Århus. (er indsendt) (bogkapitel) F 

  Moesby-Jensen, Cecilie K. og Schjellerup Nielsen, Helle, Forskning tæt på praksis – 

det kan godt lade sig gøre! I Social Forskning nr. 3, 2011. (kronik) 

 Sørensen, Tove.: Ungeindsatsen i Roskilde U 

 Zeeberg, Birgitte: Tidlig indsats og BUM i tidsskriftet Vera F 

 Schrøder, Ida: Økonomi i sagsbehandlingen, notat fra pilotprojekt- 2011 F 

 

VIA University College har bl.a. følgende eksempler: 

 Hulgård, Esben, Elof Nellemann Nielsen og Maja Juul-Olsen: Socialøkonomiske 

virksomheder og samarbejdet med Aarhus Kommune, rapport 2013 U 

 Nielsen, Elof Nelleman, Maja Juul-Olsen og Esben Hulgård: Socialt entreprenørskab og 

beskæftigelsesfremme. I: Velfærdsinnovation: i og med praksis, L.P.B Kjeldsen. & J. 

Asmussen (red), Risskov 2013 L 

 Juul-Olsen, Maja: Arbejdsfastholdelse. I: Beskæftigelsespolitik og socialt arbejde i 

teori og praksis, M. Goli, & L. Hansen (red). Hans Reitzels forlag, Kbh 2012 L 

 Christensen, Anders Bøggild: En tabt generation?: et studie af unges 

forsørgelsessituation i Århus kommune i opgangstider og nedgangstider i perioden 

1987-2005. Paper 2013 F 

 Juul-Olsen, Maja: Jobsøgningskurser. I: Beskæftigelsespolitik og socialt arbejde i teori 

og praksis, M. Goli, & L. Hansen (red). Hans Reitzels forlag, Kbh 2012 L 

 Hansen, Steen Juel: Den sorte boks: et eksperimenterende fællesskab. I: Fortællinger 

om forskning og udvikling, J-O Jensen og L.M. Daugaard (red.). Århus 2012 L 

 Nielsen, Elof Nelleman, Michael Adam Goul & Svend Aage Andersen (red.): Teori i 

socialfaglig praksis. ViaSystime 2012 L 

 Christensen, Anders Bøggild: Fattigdom i velfærdsstaten: forskning og den offentlige 

diskussion, Abstrakt 2012 F 
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 Faglig udvikling og forskning: Værktøjskassen: Social analyse og handling og forskning 

i egen praksis. I: Håndbog om barnets reform. Servicestyrelsen, Odense 2011 L  

 Villumsen; Anne Marie (red.): Trivselsmetoden: Til samarbejde mellem pædagog og 

socialrådgiver om tidlig indsats. ViaSystime 2011 L 

 Villumsen, Anne Marie (red.): Ude af sammenhæng - om professionelles arbejde med 

børn i udsatte positioner. ViaSystime 2011 L 

 Vincenti, Gordon og Annette Andreasen: The strengthening of Community 

Development teaching, in a Danish context. Paper 2011 F 

 Henriksen, Kirsten og Gina Lydersen: Det opsøgende team. Udviklingsprojekt F 
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