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Indledning 

 

 

Denne rapport for dimittendundersøgelsen af hold 03 DEF dimitteret i januar 2007 bygger på en 

kombination af elektroniske spørgeskemaer og papirspørgeskemaer samt oplysninger fra et indkald 

for hold 03 DEF på Den sociale Højskole i Odense. 

 

Formålet med dimittendundersøgelsen er dels at blive klog på de nyuddannede socialrådgiveres 

mobilitet på arbejdsmarkedet og at få indblik i, hvordan de nyuddannede oplever overgangen fra 

socialrådgiveruddannelsen til arbejdsmarkedet. Resultaterne fra undersøgelsen vil indgå i videreud-

viklingen af socialrådgiveruddannelsen.  

 

Undersøgelsen er foretaget af AC-medarbejder Pia Friis Kristensen og lektor Allan Klitmøller, der 

begge er ansat på Den sociale Højskole i Odense.  

 

Spørgsmål til undersøgelsen kan rettes til: 

Pia Friis Kristensen, pk@dsh-o.dk 

Allan Klitmøller, ak@dsh-o.dk 

 

September 2008 

mailto:pk@dsh-o.dk
mailto:ak@dsh-o.dk
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Metode 

 

 

Rapporten baserer sig på 2 sæt data: en spørgeskemaundersøgelse og et indkald for socialrådgi-

verne, der dimitterede fra hold 03 DEF i januar 2007 (Bilag 1).  

 

Spørgeskemaundersøgelse 

Spørgeskemaundersøgelsen består af to dele: en elektronisk udgave og en trykt papirudgave. I 

første omgang sendte Den sociale Højskole i Odense en indbydelse til det ovennævnte indkald ud til 

dimittenderne. I indbydelsen blev dimittenderne opfordret til at indsende deres e-mailadresse til 

Den sociale Højskole, uanset om de kunne komme til indkaldet eller ej. Der blev derefter udsendt et 

elektronisk spørgeskema til de personer, Højskolen havde e-mailadresser på. Højskolen tog efter-

følgende kontakt til Folkeregistret for at få de almindelige postadresser på de resterende dimitten-

der, og sendte derefter en trykt papirudgave af spørgeskemaet til dem.  

 

Hold 03 DEF dimitterede med 72 personer, og Højskolen sendte elektroniske spørgeskemaer til 49 

personer og papirspørgeskemaer til 23 personer. Ud af 49 elektroniske spørgeskemaer fik vi 37 

svar, hvilket giver en svarprocent på 76 %. Ud af 23 postspørgeskemaer fik vi 6 svar, hvilket giver 

en svarprocent på 26 %. Inden vi deaktiverede det elektroniske spørgeskema, sendte vi en elektro-

nisk rykker, hvilket gav endnu 7 besvarelser. Disse besvarelser indgår i de 37 besvarelser. Ud af 72 

udsendte spørgeskemaer fik vi således i alt 47 besvarelser, hvilket giver en svarprocent på 65 %. 4 

af besvarelserne var kun delvise besvarelser. Nedenstående tabel giver et overblik over de udsend-

te spørgeskemaer og de indkomne besvarelser: 

Skema Udsendte spørgeskemaer Svar Svarprocent 

Elektroniske spørgeskemaer 49 41 84 % 

Papirspørgeskemaer 23 6 26 % 

Påbegyndte besvarelser 72 47 65 % 

Færdige besvarelser  72 43 60 % 

Tabel 1: Udsendte skemaer og indkomne besvarelser 

 

Besvarelsesprocenten på 65 % for påbegyndte besvarelser er tæt på tommelfingerreglen om 70 % 

besvarelser som tilfredsstillende grundlag for statistiske generaliseringer. Vi arbejder dog videre 

med at opnå højere besvarelsesprocenter i de kommende dimittendundersøgelser. I dimittendun-

dersøgelsen for hold 03 ABC, der dimitterede et halvt år før hold 03 DEF, opnåede vi en besvarel-
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sesprocent på 50 %. Vores kontakt til Folkeregistret for at få postadresser på hold 03 DEF kan være 

en af årsagerne til, at besvarelsesprocenten er forøget med 15 % -point i denne undersøgelse.   

Ved at kigge på respondenternes køn og alder kan vi udlede følgende bortfald: 

Køn Hold 03 DEF Respondenter Bortfald 

Kvinde 64 42 (66 %) 22 (34 %) 

Mand 8  5 (63 %) 3 (38 %)  

I alt 72 47 (65 %) 25 (35 %) 

Tabel 2: Bortfaldsanalyse, køn 

 

Alder ved besvarelse Hold 03 DEF Respondenter Bortfald 

20-24 år 3 3 (100 %) 0 (0 %) 

25-29 år 29 21 (72 %) 8 (28 %) 

30-39 år 25 12 (48 %) 13 (52 %) 

40-49 år 8 7 (88 %) 1 (12 %) 

50-59 år 7 4 (57 %) 3 (43 %) 

60- år 0 - - 

Tabel 3: Bortfaldsanalyse, alder 

 

Ud fra bortfaldsanalyserne kan vi konstatere, at besvarelsesprocenterne for de to køn er næsten 

lige store, idet henholdsvis 66 % af kvinderne og 63 % af mændene har besvaret spørgeskemaet. 

Antallet af mænd er dog for lavt i forhold til at regne i procenter. Hvis vi kigger på respondenternes 

alder kan vi konstatere, at aldersgrupperne 20-24 år, 25-29 år og 40-49 år har været de flittigste til 

at besvare spørgeskemaet, mens kun omkring halvdelen af de to andre aldersgrupper på henholds-

vis 30-39 år og 50-59 år har udfyldt skemaet. Eventuelle forhold, der hænger sammen med alder, 

vil således være påvirket af den ujævne besvarelsesprocent for aldersgrupperne. 

 

Det elektroniske skema er udarbejdet ved hjælp af et program fra IT- og konsulentvirksomheden 

Relationwise A/S1, der har specialiseret sig i at udvikle redskaber til webbaserede undersøgelser. Vi 

har tastet spørgeskemaet ind i deres program, og derefter sendt en e-mail til dimittenderne med et 

link til spørgeskemaet via Relationwise A/S. Det er kun modtageren, der kan trykke sig ind på linket 

og udfylde skemaet, og kun én gang. Vi kan efterfølgende gå ind og aflæse resultaterne, og arbejde 

videre med fx krydstabulering samt eksportere dataene til Excel. Relationwise A/S anvender ikke 

decimaler i talangivelserne, hvorfor det samlede resultat for svarangivelserne i denne rapport ikke 

altid giver 100 %. 

 

                                            

1 Relationwise A/S, www.relationwise.dk 

http://www.relationwise.dk/
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Spørgeskemaet indeholder 55 spørgsmål, heraf 47 kvantitative og 8 kvalitative spørgsmål. Da ske-

maet indgår i udviklingen af et mere standardiseret spørgeskema, har vi valgt at bruge enkelte åb-

ne spørgsmål for at kunne analysere os frem til, hvordan de pågældende spørgsmål fremover kan 

lukkes. 

Ud over spørgsmål, der peger tilbage mod grunduddannelsen, indeholder spørgeskemaerne også 

spørgsmål om arbejdsforholdene på dimittendernes arbejdspladser. Dimittendernes svar om forhol-

dene på uddannelsen kan være influerede af deres faktiske arbejdssted. Socialrådgiveruddannelsen 

er en generel uddannelse, der uddanner socialrådgivere til at arbejde inden for mange forskellige 

arbejdsområder. De færdiguddannede socialrådgivere kommer til at sidde i en specialiseret funktion 

på en bestemt del af arbejdsmarkedet, og besvarer derfor spørgeskemaet ud fra deres kontekst.  

Ved de fleste holdningsspørgsmål har vi jf. Henning Olsen (2006) undgået at benytte en midterka-

tegori og således valgt at benytte 4 svarkategorier samt muligheden for at svare ”ved ikke” og ”ikke 

relevant”. I enkelte tilfælde har vi dog anvendt en midterkategori, fx ved sp. 44-46, hvor respon-

denten skal vurdere vægtningen i uddannelsen. Her kan respondenten vurdere, at vægten på de 

forskellige undervisningsområder i uddannelsen har været passende ved at svare ”Hverken for me-

get eller for lidt vægt på…”.  

 

Indkald 

I april 2007 afholdte Højskolen et indkald for hold 03 DEF (Bilag 1). Formålet med dagen var blandt 

andet at få indblik i, hvordan det er gået de nyuddannede socialrådgivere siden dimissionen. Ud af 

72 dimittender mødte 42 op, hvilket svarer til 58 %. De blev delt ind i 5 grupper, hvori de ud fra 

nogle formulerede spørgsmål blandt andet skulle drøfte deres mobilitet på arbejdsmarkedet, over-

gangen fra socialrådgiveruddannelsen til arbejdsmarkedet, vurdering af socialrådgiveruddannelsen 

og ønsker om efter- og videreuddannelse. 5 ansatte fra Højskolen deltog i hver sin gruppe, og ud-

arbejdede et referat fra gruppen. Disse referater fungerer som datasættet fra det afholdte indkald. 
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Resultater 

 

 

De nyuddannede socialrådgivere er hurtigt kommet i arbejde. Således havde 55 % arbejde allerede 

før de blev færdige som socialrådgivere, og yderligere 40 % indenfor de første 3 måneder efter 

dimissionen. Ca. 1 ½ år efter dimissionen har 52 % stadig det samme job, som de startede i.  

 

Geografisk mobilitet  

Flertallet af dimittenderne boede i Odense Kommune, da de blev færdiguddannede (60 %), og ca. 

en tredjedel havde også deres første job i Odense Kommune. Dimittendernes geografiske mobilitet 

fra dimissionen til det nuværende job kan illustreres på følgende måde: 

Geografi Bopæl ved dimission 

(sp. 5) 

1. jobs placering 

(sp. 9) 

Nuværende jobs placering 

(sp. 20) 

Odense Kommune 60 % 29 % 39 % 

Øvrig Fyn 22 % 19 % 19 % 

Trekantsområdet2 12 % 28 % 21 % 

Øvrig Jylland - 2 % 4 % 

Sjælland 4 % 19 % 17 % 

I alt 98 % 

(n=47) 

97 % 

(n=45) 

100 % 

(n=44) 

Tabel 4: Dimittendernes geografiske mobilitet fra dimission til nuværende job 

 

Der skal dog tages højde for, at dimittenderne godt kan bo i Odense Kommune og arbejde i fx Tre-

kantsområdet, øvrig Fyn etc. Tabellen viser derfor kun, hvor jobbene er placerede og ikke dimitten-

dernes bopæl fra dimissionen og 1 ½ år efter. Den geografiske bevægelse fra 1. job til nuværende 

job viser således, at 29 % fik deres første job i Odense Kommune. Dette tal stiger til 39 %, når vi 

kigger på placeringen for dimittendernes nuværende job. 

 

 

 

 

 

                                            

2 Trekantsområdet udgør her Fredericia Kommune, Kolding Kommune og Vejle Kommune. 
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Ansættelsessted 

Ansættelsesmæssigt startede 54 % i en fast stilling, mens 87 % sidder i en fast stilling på nuvæ-

rende tidspunkt. Vikarandelen er tilsvarende faldet fra 43 % til 11 %. 

Den største ansættende myndighed er kommunerne. 96 % havde deres 1. job i en kommune, og 

ved undersøgelsestidspunktet 1½ år senere har 87 % stadig en kommune som ansættende myn-

dighed. Disse tal afviger fra resultatet i en lignende undersøgelse foretaget af Jørgen Møller Christi-

ansen & Inge Larsen (2007), der er baseret på et repræsentativt udsnit af socialrådgivere, der er 

medlem af Dansk Socialrådgiverforening. I denne undersøgelse angiver 57 %, at de har en kom-

mune som arbejdsgiver3. Socialrådgiverne i denne undersøgelse dækker imidlertid alle erhvervsal-

dre. Dels er en del kommet ud på socialrådgiverarbejdsmarkedet før det kommunale område blev 

så dominerende, dels har senest kommunalreformen per 1. januar 2007 flyttet mange arbejdsplad-

ser fra amt til kommune. CASA-undersøgelsen er ikke en dimittendundersøgelse, hvilket også kan 

forklare forskellen på de to resultater.  

Ansættelsessted CASA-undersøgelsen  1. job  

(sp. 8) 

Nuværende job  

(sp. 19) 

Stat 28 %4 4 % 4 % 

Region - - - 

Kommune 57 % 96 % 87 % 

Privat 15 % - 7 % 

Andet - - 2 % 

I alt 100 % 

(n=202) 

100 % 

(n=46) 

100 % 

(n=46) 

Tabel 5: Dimittendernes ansættelsessted i deres 1. job og nuværende job 

 

I CASA-undersøgelsen spørges socialrådgiverne også om, inden for hvilket fagområde de er ansat. 

Vi har valgt at benytte samme spørgsmål. I spørgeskemaet er opregnet 10 ansættelsesområder5. 

Disse ansættelsesområder bliver i CASA-undersøgelsen fra 2007 slået sammen til 4 områder (Chri-

stiansen, J. M & Larsen, I, 2007:13). Denne opdeling er også benyttet her, hvor vi yderligere har 

inddraget dimittendernes praktikområde på 4. semester: 

 

                                            

3 Undersøgelsens data er fra 2006. Yderligere 20 % har amtet som arbejdsgiver (personlig kommunikation med 

Jørgen Møller Christiansen d. 27.5. 2008). Mange af de amtslige arbejdspladser er efter kommunalreformen 1. 
januar 2007 flyttet til kommunerne, hvorfor tallene fra CASA-undersøgelsen ligger tættere op ad denne dimit-
tendundersøgelse end først antaget. 
4 Stat og amt er slået sammen i CASA-undersøgelsen (Bilag 2). Ifølge personlig kommunikation med Jørgen 
Møller Christiansen udgør statsansatte 8 % og amtsansatte 20 %. 
5 CASA-undersøgelsen anvender kun 9 ansættelsesområder (Bilag 2). Vi har tilføjet en ekstra afkrydsningsmu-
lighed, nemlig ”Andet”, hvorfor vi regner med 10 ansættelsesområder. Der er en spændende problemstilling 
mht. i hvilken udstrækning dimensionen ”område” i form af ”Beskæftigelse” vs. ”Børn/Familie” eller dimensio-
nen ”rolle/aktivitet” i form af ”Forvaltning” vs. ”Foranstaltning” er vigtig til forståelse af arbejdsforhold. Christi-
ansen, J.M. & Larsen, I. (2007:13) har heller ikke tilstrækkeligt med svarpersoner til med rimelighed at kunne 
opretholde 9-delingen i deres analyser. 
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Fagområde CASA-

undersøgelsen 

Praktik 

(sp. 6) 

1. job 

(sp. 11) 

Nuværende job 

(sp. 23) 

Forvaltning – beskæftigelse (1) 25 % 21 % 57 % 51 % 

Forvaltning i øvrigt (3,5) 25 % 21 % 33 % 22 % 

Foranstaltninger (2,4,7) 31 % 32 % 6 % 15 % 

Andet (6,8,9,10) 18 % 25 % 4 % 11 % 

I alt 99 % 

(n=204)  

99 % 

(n=47) 

100 % 

(n=46) 

99 % 

(n=45) 

Tabel 6: Dimittendernes praktikområde og arbejdsområde i deres 1. job og nuværende job  

(Tallene i parentes henviser til opdelingen i Bilag 2) 

 

Forskellen med hensyn til fordelingen på fagområder mellem CASA-undersøgelsen og hold 03 DEF 

kan blandt andet ses i lyset af den socialpolitiske udvikling med en bevægelse fra socialpolitik til 

beskæftigelsespolitik.  

Der er god overensstemmelse mellem CASA-undersøgelsen og dimittendernes praktiksted. Der er 

derimod stor forskel på, hvor dimittenderne var i praktik i løbet af uddannelsen og hvor de blev 

ansat i deres 1. job og nuværende job.  

Ifølge CASA-undersøgelsen arbejder halvdelen af socialrådgiverne i en forvaltning med lige stor 

andel inden for ”Beskæftigelse” og ”Forvaltning i øvrigt”, mens en tredjedel arbejder med ”Foran-

staltninger”. Fra hold 03 DEF var 42 % i praktik inden for ”Forvaltning”, og 32 % inden for ”Foran-

staltninger”. Disse tal afviger fra tallene for dimittendernes arbejdsområde i deres 1. job og nuvæ-

rende job. 90 % af dimittenderne starter inden for ”Forvaltning”, og efter ca. 1 ½ år er 73 % af 

dimittenderne stadig beskæftigede inden for ”Forvaltning”, mens 15 % arbejder inden for ”Foran-

staltninger”.  

Bevægelsen kan tydeliggøres ved at krydstabulere tallene for dimittendernes 1. job og nuværende 

job. I forhold til tabel 6 har vi ændret sammenligningen af fagområderne: 

 Nuværende job (sp. 23) 

1. job (sp. 6) Beskæftigelse Børn/Familie Andet I alt 

Beskæftigelse (1+2) 24 1 2 27 

Børn/Familie (3+4) 1 8 3 12 

Andet (5-10) 0 0 6 6 

I alt 25 9 11 45 

Tabel 7: Dimittendernes bevægelse fra deres 1. job til deres nuværende job  

(Tallene i parentes henviser til opdelingen i Bilag 2) 

 

Vi kan dermed se, at der er sket nogle bevægelser fra et område til et andet. Overordnet er 84 % 

på nuværende tidspunkt beskæftigede inden for samme område som ved 1. job (38 ud af 45). 27 

startede inden for ”Beskæftigelse” i deres 1. job, hvoraf 24 stadig arbejder inden for området i de-

res nuværende job, mens 1 er skiftet til ”Børn/Familie” og 2 til ”Andet”. 12 startede inden for 

”Børn/Familie” i deres 1. job, hvoraf 8 stadig arbejder inden for området, mens 1 er skiftet til ”Be-

skæftigelse” og 3 til ”Andet”. De 6, der havde deres 1. job inden for ”Andet” arbejder stadig inden 



  

10 

for denne gruppe. Der er dermed en sikker vandring væk fra ”Børn/Familie”, mens der ikke er sket 

nogen vandring væk fra ”Andet”. 

 

En mulig forklaring på dimittendernes jobskifte kan være, at nogle starter inden for ”Beskæftigelse” 

eller ”Børn/Familie”, fordi det er her de kan få arbejde, hvorefter de søger et andet sted hen. En 

anden mulig forklaring er, at nogle finder arbejdsforholdende inden for de to områder vanskelige, 

og derfor søger væk. En bevægelse fra vikariat til fast stilling andetsteds er også en mulighed. Det 

ville være spændende at blive klogere på dette ved at følge socialrådgiveres arbejdsmobilitet. 

Halvandet år efter dimissionen er hold 03 DEF i forhold til den repræsentative CASA-undersøgelse 

overrepræsenteret på beskæftigelsesområdet og underrepræsenteret på børn/familieområdet. Der 

kan eventuelt være tale om en bevægelse for den enkelte socialrådgivers arbejdsmobilitet i tid.  

Tager man udgangspunkt i, at 9 ud af 10 nyuddannede socialrådgivere starter i en forvaltning, stil-

ler det på kort sigt krav om visse færdigheder på det forvaltningsmæssige område. Kun 42 % af de 

samme socialrådgivere angiver, at de har været i uddannelsespraktik i en forvaltning. Forskellen på 

arbejdsområderne for de studerendes praktikperioder og dimittendernes første job kan derfor give 

nogle af dimittenderne en svær start som socialrådgiver, da mange af dem ikke har fået et godt 

kendskab til forvaltningsområdet.  

På indkaldet for hold 03 DEF fremsatte flere af dimittenderne ønsker om en obligatorisk praktik i en 

forvaltning i løbet af socialrådgiveruddannelsen, da det er meget svært at starte i en forvaltning, 

hvis man ikke har været i praktik på dette område.  

For at få et indtryk af sammenhængen mellem dimittendernes praktikområde og deres vurdering af 

overgangen til arbejdet som socialrådgiver har vi foretaget en krydstabulering, der giver følgende 

resultat: (Overgangen svær/let går fra: (1) meget svær, (2) svær, (3) let og (4) meget let. Dvs. jo 

højere tal, jo lettere er overgangen oplevet): 

 Overgangsområde 

Praktikområde Arbejdsforhold i 

øvrigt 

Rådgivning Forvaltning/  

Administration 

Antal 

Beskæftigelse (1+2) 2,4 2,8 2,2 10 

Børn/Familie (3+4) 2,5 2,4 2,2 13 

Andet (5-10) 2,2 2,5 1,8 21 

Alle 2,4 2,5 2,0 44 

Tabel 8: Overgangen fra socialrådgiveruddannelsen til arbejdet i forhold til praktiksted  

(Jo højere tal, jo lettere er overgangen oplevet) 

 

Tallene i parentes henviser til opdelingen af de 10 ansættelsesområder (Bilag 2). Her ser vi, at 

overgangen fra uddannelsen til arbejdet har været sværest på området ”Forvaltning/Administration” 

med en gennemsnitsscore på 2,0. Inden for dette område har det været sværest for de studerende, 

der har været i praktik inden for området ”Andet” (gennemsnit på 2,5), mens der ikke er forskel 
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mellem dem, der har været i praktik inden for henholdsvis ”Beskæftigelse” og ”Børn/Familie”, da 

begge har en gennemsnitsscore på 2,2. Gennemsnitligt har overgangen næsten været lige 

svær/nem mht. ”Rådgivning” og ”Arbejdsforhold i øvrigt” med en gennemsnitsscore på henholdsvis 

2,5 og 2,4. Den nemmeste overgang har været rådgivningsområdet for dem, der har været i prak-

tik på beskæftigelsesområdet, hvor gennemsnitsscoren ligger på 2,8.  

På indkaldet for Hold 03 DEF gav nogle af dimittenderne også udtryk for, at det er svært at arbejde 

inden for ”Forvaltning”, hvis man ikke har været i praktik på dette område. Det er nemmere at gå 

ind i de andre områder, selv om man ikke har været i praktik der. 

Dimittendernes vurdering af overgangen fra uddannelsen til de forskellige arbejdsområder tages 

også op senere i denne rapport. 

 

Overgangen fra socialrådgiveruddannelsen til arbejdet som socialrådgiver 

Spørgsmål 36-38 handler om, hvor ”svær/let” dimittenderne vurderer overgangen fra socialrådgi-

veruddannelsen til det første job inden for 3 forskellige områder: 

Overgangsområde 

Hvor svær/let var 

overgangen 

Forvaltning/Administration  

(sp. 36) 

Arbejdsforhold i øvrigt 

(sp. 38) 

Rådgivning 

(sp. 37) 

Meget svær 32 % 11 % 9 % 

Svær 45 % 41 % 34 % 

Let 11 % 41 % 52 % 

Meget let 11 % 5 % 5 % 

Ved ikke - 2 % - 

I alt 99 % 

(n=44) 

100 % 

(n=44) 

100 % 

(n=44) 

Tabel 9: Overgangen fra socialrådgiveruddannelsen til arbejdet som socialrådgiver (1) 

 

Billedet kan gøres tydeligere ved at udelade den ene person, der svarede ”ved ikke”, og derefter 

samle svarene i henholdsvis ”meget svær/svær” og ”meget let/let”. Dette illustrerer nedenstående 

tabel: 

Overgangsområde 

Hvor svær/let var 

overgangen 

Forvaltning/Administration  

(sp. 36) 

Arbejdsforhold i øvrigt 

(sp. 38) 

Rådgivning 

(sp. 37) 

Meget svær og svær 77 % 53 % 43 % 

Meget let og let  23 % 47 % 57 % 

I alt 100 % 

(n=44) 

100 % 

(n=43) 

100 % 

(n=44) 

Tabel 10: Overgangen fra socialrådgiveruddannelsen til arbejdet som socialrådgiver (2) 
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77 % af respondenterne synes således, at den forvaltningsmæssige/administrative overgang var 

”meget svær/svær”, mens lidt over halvdelen af dimittenderne finder den rådgivningsmæssige 

overgang ”meget let/let”. Vurderingen af overgangen mht. de arbejdsmæssige forhold i øvrigt ligger 

tættere op ad fordelingen for den rådgivningsmæssige del end den forvaltningsmæssi-

ge/administrative del. Det kan derfor med rimelighed konkluderes, at de nyuddannede socialrådgi-

vere især finder den forvaltningsmæssige/administrative del svær ved overgangen fra uddannelsen 

til det 1. job. 

For at få et bedre indblik i dimittendernes overgang fra uddannelsen til arbejdet som socialrådgiver 

har vi krydstabuleret arbejdsområderne i deres 1. job med vurderingen af overgangen. Denne 

krydstabulering gav følgende resultat (Overgangen svær/let går fra: (1) meget svær, (2) svær, (3) 

let og (4) meget let. Dvs. jo højere tal, jo lettere er overgangen oplevet): 

 Overgangsområde 

1. job 

(sp. 6) 

Forvaltning/ Ad-

ministration 

(sp. 36) 

Arbejdsforhold i 

øvrigt 

(sp. 38) 

Rådgivning 

(sp. 37) 

Antal 

Beskæftigelse (1+2) 1,9 2,4 2,6 25 

Børn/Familie (3+4) 1,9 2,3 2,3 12 

Andet (5-10) 2,7 2,6 2,7 7 

Alle 2,0 2,4 2,5 44 

Spredning 0,8 0,3 0,4  

Tabel 11: Overgangen fra socialrådgiveruddannelsen til arbejdet som socialrådgiver i forhold til arbejdsområdet 

i dimittendernes 1. job (3) (Jo højere tal, jo lettere er overgangen oplevet) 

 

Overgangen fra uddannelsen til arbejdet har været sværest mht. ”Forvaltning/Administration”, med 

en gennemsnitsscore på 2,0 i forhold til 2,4 og 2,5 for henholdsvis ”Arbejdsforhold i øvrigt” og 

”Rådgivning”. 

Inden for overgangsområdet ”Forvaltning/Administration” ses den største spredning (0,8). Scoren 

for ”Andet” (2,7) samt ”Beskæftigelse” og ”Børn/Familie” (1,9) er henholdsvis den højeste og den 

laveste gennemsnitsscore i tabellen.  

Hvis vi kigger på dimittendernes arbejdsområder i det 1. job ser vi, at dem der arbejder inden for 

området ”Andet” er dem, der har fundet overgangen fra uddannelsen til arbejdet som socialrådgiver 

nemmest, både mht. ”Forvaltning/Administration”, ”Arbejdsforhold i øvrigt” og ”Rådgivning”. En 

tolkning kunne være, at arbejdsområdet ”Andet” er nemmere at komme ind i end ”Beskæftigelse” 

og ”Børn/Familie”, primært vedrørende opgaverne inden for ”Forvaltning/Administration”6. Dem, der 

arbejder inden for ”Beskæftigelse” og ”Børn/Familie” er dem, der har sværest ved ”Forvalt-

ning/administration” (1,9). Det er yderligere bemærkelsesværdigt, at dimittenderne har nemmest 

                                            

6 Området ”Andet” er også det område, hvor der er mindst spredning inden for de enkelte overgangsområder.  
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ved overgangsområdet ”Rådgivning” (gennemsnit på 2,5), uanset inden for hvilket område, de ar-

bejdede i deres første job. 

 

I forlængelse af disse resultater er det relevant at kigge på, i hvilken udstrækning eventuelle van-

skeligheder kan afhjælpes. Det er ligeledes relevant at kigge på, hvem der i givet fald kan gøre 

noget for at forhindre ovenstående vanskeligheder.  

Det forvaltningsmæssige/administrative område er et meget forvaltningsnært område. Det kan der-

for være svært for uddannelsessystemet at forberede de studerende på dette, da de danske kom-

muner for eksempel anvender forskellige IT-systemer og har forskellige sagsgange. Vanskeligheden 

skyldes overgangen, og det er derfor nærliggende at afhjælpe problemstillingen på den konkrete 

arbejdsplads. Man kan også hævde, at det er en opgave for uddannelsen. Det vil derfor være af 

stor værdi at få undersøgt, hvori de forvaltningsmæssige/administrative vanskeligheder mere kon-

kret består. Dette emne vil vi derfor undersøge nærmere i fremtidige undersøgelser.  

På indkaldet for Hold 03 DEF gav dimittenderne også udtryk for, at sagspresset har været meget 

hårdt, hvilket har givet nogle af dimittenderne et praksischok og dermed gjort overgangen til arbej-

det svær. De føler sig rustede til det opsøgende arbejde, men ikke til det administrative arbejde, 

der kommer bagefter. De efterspørger derfor mere viden om administration, journalføring og de 

forskellige IT-systemer, og de foreslår flere øvelser og rollespil inden for det administrative arbejde. 

Enkelte nævnte også, at det var svært at være alene om at tage beslutninger og at være en myn-

dighedsperson. 

På spørgsmålene om, hvordan uddannelsen har rustet den enkelte til at forstå vilkårene for arbejdet 

som socialrådgiver og til at udføre arbejdet som socialrådgiver, fremkommer følgende svar: 

 I hvor høj grad har socialrådgiverud-

dannelsen rustet dig til at forstå vilkå-

rene for dit arbejde som socialrådgi-

ver? (sp. 39) 

Alt i alt, i hvor høj grad har socialrådgi-

veruddannelsen rustet dig til at  

udføre dit arbejde som socialrådgiver? 

(sp. 40) 

I høj grad 5 % 14 % 

I nogen grad 36 % 48 % 

I mindre grad 39 % 30 % 

I ringe grad 18 % 9 % 

Slet ikke 2 % - 

Ved ikke - - 

I alt 100 % 

(n=44) 

101 % 

(n=44) 

Tabel 12: Forstå vilkårene for og udføre arbejdet som socialrådgiver 

 

Vi kan konstatere, at kun lidt under halvdelen føler sig rustet til at forstå vilkårene for arbejdet som 

socialrådgiver (41 %), mens noget over halvdelen føler sig rustet til at udføre arbejdet som social-

rådgiver (62 %), hvis vi kun kigger på svarene ”i høj grad” og ”i nogen grad” og lægger disse tal 
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sammen. Hele 57 % mener altså, at de er dårligt rustet til at forstå vilkårene for arbejdet som soci-

alrådgiver, hvis vi kigger på svarene ”i mindre grad”, ”i ringe grad” og ”slet ikke”. Derudover mener 

39 %, at de er dårligt rustet til at udføre deres arbejde som socialrådgiver, hvis vi ligeledes kigger 

på svarene ”i mindre grad”, ”i ringe grad” og ”slet ikke”. Disse tal afviger markant fra svarene i 

dimittendundersøgelsen for Hold 03 ABC (Klitmøller, Allan & Kristensen, Pia Friis, 2008). I denne 

undersøgelse angav 78 %, at de rustet til at forstå vilkårene for socialt arbejde, og 84 % angav, at 

de er rustet til arbejdet som socialrådgiver, hvis vi medtager svarene ”i høj grad” og ”i nogen grad” 

i de to spørgsmål. Fra samme undersøgelse er der ligeledes kun få (8 %) som mener, at de ”i ringe 

grad” er forberedt på vilkårene for socialt arbejde. Det vil derfor være af stor værdi at blive klogere 

på, hvad folk forstår ved ovenstående spørgsmål, hvilket kræver en kvalitativ undersøgelse. 

Svarene fra de to spørgsmål kan sammenlignes med svarene på spørgsmålet om dimittendernes 

tilfredshed med deres socialrådgiveruddannelse (sp. 47). Her angiver 72 %, at de er tilfredse med 

deres uddannelse, mens 29 % angiver, at de er utilfredse med uddannelsen: 

Svarkategori % 

Meget tilfreds 16 % 

Tilfreds 56 % 

Utilfreds 27 % 

Meget utilfreds 2 % 

Ved ikke - 

I alt 101 % 

(n=45) 

Tabel 13: Dimittendernes vurdering af socialrådgiveruddannelsen 

 

Her er det tydeligt, at tre fjerdedele er tilfredse med uddannelsen, inklusiv 16 % som er meget til-

fredse. Der er dog en fjerdedel, der er utilfredse med deres uddannelse. 

 

Hjælp i det første job 

Overgangen fra socialrådgiveruddannelsen til arbejdsmarkedet kan også hænge sammen med, 

hvordan dimittenderne hjælpes på vej i deres første job. Vi har derfor spurgt dimittenderne, om der 

var forskellige former for hjælp i deres 1. job (sp. 14). Her er den hyppigst nævnte hjælp, at de har 

en ”faglig leder, de kan gå til” (84 %). I den lave ende finder vi ”overlap” (17 %), ”reduceret sags-

stamme” (24 %). I midtergruppen falder ”fagligt kursus” (34 %), ”introduktionsprogram” (37 %), 

”fagspecialist” (38 %), ”proceduremappe eller lignende” (45 %) samt en ”mentor” (61 %).  

Den enkelte nyuddannede socialrådgiver angiver gennemsnitligt 3,7 former for hjælp ud af 9 muli-

ge. Der var derudover mulighed for selv at beskrive en 10. form for hjælp. 

På indkaldet for Hold 03 DEF nævnte nogle, at de har medarbejderudviklingssamtaler. 
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Socialrådgiveruddannelsens vægtning 

Til at afdække dimittendernes vurdering af vægtningen i uddannelsen tager sp. 44-46 udgangs-

punkt i en stående diskussion om socialrådgiveruddannelsens vægtning af områderne 

”Børn/Familie” og ”Arbejdsmarkedsområdet”. Hertil er inddraget et spørgsmål om vægtningen af 

området ”Forvaltning/Administration”. 

Vægtning Børn/Familie  

(sp. 44) 

Arbejdsmarkeds-forhold 

(sp. 45) 

Forvaltning/ 

Administration  

(sp. 46) 

Alt for meget vægt på (1) 20 % 2 % 2 % 

For meget vægt på (2) 42 % 11 % 7 % 

Hverken for meget eller 

for lidt vægt på (3) 

29 % 44 % 22 % 

For lidt vægt på (4) 9 % 27 % 47 % 

Alt for lidt vægt på (5) - 16 % 22 % 

Ved ikke (6) - - - 

I alt 100 % 

(n=45) 

100 % 

(n=45) 

100 % 

(n=45) 

Gennemsnit 2,2 3,4 3,8 

Tabel 14: Socialrådgiveruddannelsens vægtning (1) 

 

Svarene viser et meget klart billede. Ifølge socialrådgiverne fra hold 03 DEF lægger uddannelsen for 

meget vægt på ”Børn/Familie”, for lidt vægt på ”Arbejdsmarkedsforhold”, og yderligere (alt) for lidt 

vægt på ”Forvaltning/Administration”. 44 % mener dog, at der hverken er for meget eller for lidt 

vægt på ”Arbejdsmarkedsforhold”. Billedet bliver tydeligere, når vi lægger tallene for kategorierne 

”alt for meget vægt på…” og ”for meget vægt på…” sammen og ”alt for lidt vægt på…” og ”for lidt 

vægt på…” sammen: 

Vægtning Børn/Familie  

(sp. 44) 

Arbejdsmarkeds-forhold 

(sp. 45) 

Forvaltning/ 

Administration  

(sp. 46) 

Alt for meget vægt på / 

for meget vægt på 

62 % 13 % 9 % 

Hverken for meget eller 

for lidt vægt på 

29 % 44 % 22 % 

Alt for lidt vægt på /  

for lidt vægt på 

9 % 43 % 69 % 

I alt 100 % 

(n=45) 

100 % 

(n=45) 

100 % 

(n=45) 

Tabel 15: Socialrådgiveruddannelsens vægtning (2) 

 

Vurderingen af uddannelsens vægtning kan hænge sammen med socialrådgivernes arbejdsområder. 

Vi ved, at 60 % af dimittenderne arbejder inden for ”Beskæftigelse” i deres første job, mod 27 % 

inden for ”Børn/Familie” og de resterende 13 % inden for området ”Andet”. Hvis der er sammen-

hæng mellem arbejdsområdet og vurderingen af, om der er undervist for meget/for lidt inden for 

det område man arbejder inden for, vil området ”Beskæftigelse” slå igennem. Vi har derfor foreta-
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get beregningerne for hvert af de 3 områder for sig, og har undersøgt sammenhængen for både 1. 

job og nuværende job.  

Der er stor overensstemmelse mellem disse to analyser. Analysen for dimittendernes nuværende 

job giver imidlertid det tydeligste mønster. Dette kunne antages at skyldes, at det 1. job nogle 

gange bliver det job, man kan få, mens man derefter søger mod jobs, som man hellere vil have. Vi 

er dermed nået frem til følgende resultat (Vurderingen ”meget/lidt vægt” går fra: (1) alt for meget 

vægt, (2) for meget vægt, (3) hverken for meget eller for lidt vægt, (4) for lidt vægt og (5) alt for 

lidt vægt. Dvs. jo højere score, jo mere mener dimittenderne, at området har været vægtet for lavt 

i uddannelsen): 

 Uddannelsesområder (sp. 44-46) 

Nuværende job  

(sp. 23) 

Børn/Familie Arbejdsmarkeds-

forhold 

Forvaltning/ 

Administration 

Antal 

Beskæftigelse (1+2) 1,9 4,3 4,0 23 

Børn/Familie (3+4) 3,4 3,1 3,6 9 

Andet (5-10) 1,9 2,8 3,5 11 

Alle 2,4 3,4 3,7 43 

Spændvidde 1,5 1,5 0,5  

Tabel 16: Socialrådgiveruddannelsens vægtning i forhold til dimittendernes nuværende job (2)  

(Jo højere score, jo mere mener dimittenderne, at området har været vægtet for lavt i uddannelsen) 

 

Dette er en central tabel, idet den viser nogle forhold, der afspejler en vægtnings-problematik inden 

for socialrådgiveruddannelsen. Scoren 3,0 betyder, at dimittenderne vurderer vægtningen af et 

udannelsesområde som ”hverken for meget eller for lidt”. En score over 3,0 viser, at området vur-

deres til at have ”for lille vægt”, mens et område med en score under 3,0 vurderes til at have ”for 

stor vægt”. 

Samlet set vurderer dimittenderne, at der er undervist for meget i ”Børn/Familie” (2,4) og for lidt i 

”Arbejdsmarkedsforhold” (3,4) og endnu mindre i ”Forvaltning/Administration” (3,7). 

Undervisningsområdet ”Børn/Familie” vurderes af de, der arbejder inden for ”Børn/Familie”, som 

lidt mindre end hverken for meget eller for lidt (3,4). De, der arbejder inden for ”Beskæftigelse” og 

”Andet” mener derimod, at der undervises for meget i ”Børn/Familie” (begge 1,9). Scoren 1,9 er 

samtidig den laveste score i hele tabellen, hvormed området ”Børn/Familie” er det område, dimit-

tenderne mest tydeligt mener, at der undervises for meget i. Inden for dette område er der også en 

markant spændvidde på 1,5 mellem højeste og laveste score. 

På undervisningsområdet ”Arbejdsmarkedsforhold” skiller de, der arbejder inden for ”Beskæftigelse” 

sig ud med scoren 4,3 (den højeste score i tabellen) i forhold til dem, der arbejder inden for 

”Børn/Familie” (3,1) og ”Andet” (2,8). De, der arbejder inden for ”Beskæftigelse” vurderer dermed, 

at der nærmest er undervist alt for lidt i ”Arbejdsmarkedsforhold”. Der er samtidig flest dimittender, 

der arbejder inden for beskæftigelsesområdet. Såvel de, der arbejder inden for ”Børn/Familie” og 
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”Andet”, finder at undervisningen i ”Arbejdsmarkedsforhold” nærmest har været passende. Tilsam-

men udgør disse to områder knap halvdelen af de nyuddannedes beskæftigelsesområder. Også in-

den for undervisningsområdet ”Arbejdsmarkedsforhold” er der en spændvidde på 1,5 mellem høje-

ste og laveste score. 

Undervisningsområdet ”Forvaltning/Administration” er det område, hvor der dels gennemsnitligt 

vurderes at være for lidt undervisning (3,7), og dels det område, hvor spændvidden mellem ansæt-

telsesområderne er mindst (0,5). Her har dem, der arbejder inden for ”Beskæftigelse” den højeste 

score (4,0) og udgør dermed den gruppe af dimittender, der i størst udstrækning mener, at der 

undervises for lidt i ”Forvaltning/Administration”. 

Af de underliggende tal7 for ovenstående opsummeringer kan vi se, at der på hvert af undervis-

ningsområderne ”Forvaltning/Administration” og ”Arbejdsmarkedsforhold” kun er 1 person, der me-

ner, at disse områder har fået alt for stor vægt, mens 9 personer mener, at området ”Børn/Familie” 

har fået for stor vægt. Modsvarende er der ingen, der mener at undervisningsområdet 

”Børn/Familie” har fået alt for lidt vægt, mens 7 personer mener, at undervisningsområdet ”Ar-

bejdsmarkedsforhold” har fået alt for lidt vægt, og 10 personer mener at undervisningsområdet 

”Forvaltning/Administration” har fået alt for lidt vægt. 

Hvis vi alene forholder os til undervisningsområderne ”Arbejdsmarkedsforhold” og ”Børn/Familie”, 

og tager som udgangspunkt, at dimittenderne ønsker en ligelig fordeling for disse områder, peger 

tallene i retning af, at uddannelsen bør vægte ”Arbejdsmarkedsforhold” højere, og ”Børn/Familie” 

lavere.  

Man skal dog være opmærksom på, om en sådan vægtforskydning vil have en negativ indflydelse 

på, om de nyuddannede socialrådgivere finder den rådgivningsmæssige del ved arbejdet let. I den 

udstrækning træning i rådgivning på socialrådgiveruddannelsen er tæt forbundet med undervisning 

inden for ”Børn/Familie”, vil mindre undervisning i området ”Børn/Familie” måske betyde, at dimit-

tenderne får sværere ved at tackle den rådgivningsmæssige del, når de kommer ud på arbejdsmar-

kedet. Dette kræver imidlertid mere kvalitativ indsigt. 

Ud fra dimittendernes svar skulle uddannelsen også lægge mere vægt på undervisningsområdet 

”Forvaltning/Administration”. Her kommer dog spørgsmålet om, hvor meget af dette område ud-

dannelsen skal varetage, og hvor meget arbejdsstedet skal varetage. Her kræves også mere kvali-

tativ indsigt. Det er yderligere et politisk valg, hvilke ansættelsesområder uddannelsen vil satse på. 

I forhold til at der så klart angives en mangel i forhold til ”Forvaltning/Administration”, kan man 

også henvise til, at det er besluttet at udbyde en professionsbachelor i offentlig administration, som 

netop har det forvaltningsmæssige/administrative i centrum. I arbejdet op til udbuddet af denne 

uddannelse taltes der om, at administratorernes uddannelser ser indad i forvaltningen, mens social-

                                            

7 Tallene fremgår af tabellerne i Bilag 3. 
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rådgiveruddannelsen ser udad i relationer til borgerne. Se ”Udredning af snitflader mellem professi-

onsbacheloruddannelserne i socialrådgivning og i offentlig administration”, 2008. 

Der skal også peges på tidsfaktoren. Hvad mener dimittenderne, når de har været socialrådgiver i 

for eksempel 5 år? Vil deres vurdering ændre sig? Det vil den sandsynligvis, men vi ved ikke hvor-

dan. Vi finder det derfor yderst relevant at foretage en longitudinal undersøgelse af socialrådgiver-

nes arbejdsmobilitet og bevæggrunde herfor.  

Som tidligere nævnt, er 72 % af socialrådgiverne enten meget tilfredse eller tilfredse med uddan-

nelsen (sp. 47). Derudover er 91 % af socialrådgiverne også tilfredse med deres nuværende job 

(sp. 32). Mulighederne for at udføre et tilfredsstillende socialt arbejde i deres nuværende job vurde-

rer 51 % af dimittenderne som gode, mens 46 % vurderer mulighederne som dårlige (sp. 33). 

 

Kompetencer 

Vi har fundet det meget vanskeligt at afgøre, hvilke konkrete underspørgsmål der skal stilles vedrø-

rende kompetencer. Det fremgår ikke eksplicit, om de spørgsmål der stilles i diverse undersøgelser 

er baseret på teori eller er blevet til efter en systematisk grounded tilgang8. Vi har heller ikke selv 

haft mulighed for en teoretisk tilgang, men er delvis startet nedefra, idet vi i den forudgående di-

mittendundersøgelse for hold 03 ABC har spurgt til kompetencer med åbne svaralternativer og der-

efter har samlet disse i 23 overordnede kompetencer. Vi er også blevet inspireret af andre dimit-

tendundersøgelser (fx Danmarks Evalueringsinstitut, 2001a og 2001b). Denne undersøgelse for 

hold 03 DEF vil blive benyttet til en yderligere sortering i underspørgsmål om kompetencer i kom-

mende dimittendundersøgelser. 

I løbet af spørgeskemaet blev dimittenderne stillet nogle spørgsmål om kompetencer. Ud fra 23 

formulerede kompetencer skulle de vurdere, hvorvidt de har brug for kompetencerne i deres nuvæ-

rende job (sp. 29), samt vurdere hvilken kompetence der er den vigtigste og næstvigtigste i det 

nuværende job (sp. 30-31). Tilsvarende skulle de vurdere, i hvor høj grad de har de 23 kompeten-

cer med sig fra socialrådgiveruddannelsen (sp. 41), samt vurdere hvilken kompetence fra uddan-

nelsen der er den vigtigste og næstvigtigste (sp. 42-43). 

I forhold til kompetencer i nuværende job stillede vi flg. spørgsmål: 

 I hvor høj grad har du brug for følgende kompetencer i dit nuværende job? (sp. 29) 

 Hvilken af følgende kompetencer er den vigtigste i dit nuværende job? (sp. 30) 

 Hvilken af følgende kompetencer er den næstvigtigste i dit nuværende job? (sp. 31) 

 

                                            

8 Nissen, M. A. m.fl. (2008) er en undtagelse ved i sin kvalitative tilgang at have en teoretisk reference og et 

systematiseret materiale. 
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I forhold til uddannelsen stillede vi dette spørgsmål: 

 I hvor høj grad har du følgende kompetencer med dig fra socialrådgiveruddannelsen? (sp. 

41) 

I den følgende oversigtstabel ses de oplysninger, der arbejdes videre med i denne del af rapporten.  

I tabellens forspalte er de 23 kompetencer, der er spurgt til. Kompetencerne er rangordnet efter 

hvor hyppigt svarpersonerne samlet set har nævnt dem i sp. 30 og 31. Kolonne 1 viser den konkre-

te andel af svarpersoner, der har valgt en given kompetence som enten vigtigst eller næstvigtigst i 

det nuværende job. Herefter viser kolonne 2 gennemsnitsscoren for behovet for den givne kompe-

tence i dimittendernes nuværende job9, kolonne 3 gennemsnitsscoren for hvorvidt dimittenderne 

har kompetencen med fra uddannelsen, og kolonne 4 viser forskelsværdien mellem scoren fra ud-

dannelsen og scoren for behovet i det nuværende job: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

9 Se bilagstabel A for samtlige tal (Tabel 30: Kompetencer (6)). 
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Kompetence  
(rangordnet efter prioritering (kolonne 1))  
(sp. 30 og sp. 31) 
 

(1) 
% personer, 
der angiver 

en given 
kompetence 
som enten 

vigtigst 

eller 
næstvigtigst 
(sp. 30 og 31) 

(2) 
Brug for 

i det 
nuværende 

job 
(sp. 29) 

(3) 
Med fra  

uddannelsen 
(sp. 41)  

(4) 
Forskel 
(sp. 41-
sp. 29) 

01) Have et helhedssyn på borgernes situationer 48 2,4 2,7 0,3 M 

11) Håndtere lovgivning 20 2,6 2,8 0,2 M 

04) Snakke med borgerne 16 2,3 3,7 1,4 

03) Have kendskab til målgrupper 11 2,5 3,5 1,0 M 

10) Motivere borgerne 11 2,5 4,1 1,6 

13) Strukturere sit arbejde 11 2,1 4,5 2,4 S 

07) Videreformidle informationer og  

afgørelser til borgerne 

9 2,2 4,3 2,1 S 

02) Sætte sig i borgernes sted (være empatiske) 8 2,6 3,1 0,5 M 

05) Styre en samtale 8 2,6 4,0 1,4 

06) Lytte 7 2,2 3,4 1,2 

17) Arbejde tværfagligt 7 2,4 3,7 1,3 

12) Træffe beslutninger 6 2,3 4,0 1,7 

23) Tilegne sig ny viden 6 2,4 3,2 0,8 M 

14) Koordinere indsats 4 2,8 4,2 1,4 

15) Planlægge din tid 4 2,3 4,6 2,3 S 

19) Være resultatorienteret 4 2,9 4,3 1,4 

21) Anvende IT 4 2,2 4,8 2,6 S 

22) Anvende relevant faglig viden 4 2,2 3,3 1,1 

08) Formulere sig skriftligt 2 2,3 4,4 2,1 S 

09) Skrive indstillinger 2 2,9 4,9 2,0 S 

16) Arbejde selvstændigt 2 2,4 3,6 1,2 

18) Samarbejde 0 2,3 3,4 1,1 

20) Fungere i en politisk ledet organisation 0 3,2 4,2 1,0 M 

I alt  56,6 88,7 32,1 

Gennemsnit pr. kompetence  
(23 kompetencer i alt) 

a) 2,5 
o) 

3,9 
o) 

1,4 
o) 

a) Svar på sp. 30 og sp. 31 hver for sig, se bi-

lagstabel  
o) Udregnet som gennemsnit af gennemsnittene. 

    

Tabel 17: Kompetencer (1) (Kolonne 2: jo lavere score, jo vigtigere vurderes kompetencen, Kolonne 3: jo lave-

re score, i jo højere grad har de kompetencen med sig fra uddannelsen, M = mindst forskel, S = størst forskel) 

 

Fra sp. 29 og sp. 41 indgår svaralternativerne (2) i meget høj grad, (3) i høj grad, (4) hverken i høj 

eller lav grad, (5) i lav grad og (6) i meget lav grad.  De meget få der enten svarede ”ikke relevant” 

eller ”ved ikke”, indgår ikke i gennemsnitsberegningen. 

En given kompetence kan således variere fra 2,0 til 6,0 med 4,0 som midtpunkt. 

I kolonne 2 angiver et lavt tal, at en given kompetence er vigtig i det nuværende job, og et højt tal 

at den ikke er vigtig. I kolonne 3 angiver et lavt tal, at de i høj grad har kompetencen med sig fra 

uddannelsen, hvorimod et højt tal angiver, at de kun i lav grad kompetencen med sig fra uddannel-

sen. 

Ser vi på den vigtigste og næstvigtigste kompetence i det nuværende job (Tabel 17, kolonne 1) er 

det tydeligt, at mange af de foreslåede 23 kompetencer ikke får ret mange svar. Langt den hyppigst 
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nævnte kompetence og dermed den vigtigste kompetence i dimittendernes nuværende job er ”have 

et helhedssyn på borgerens situation” (48). Dernæst kommer ”håndtere lovgivning” (20) og ”snak-

ke med borgerne” (16). 

Herfra aftager andelen af dimittender, der angiver de formulerede kompetencer som vigtige. 

Det kan være arbitrært, hvor vi skal skille med hensyn til, hvor mange svar der skal gives, før en 

kompetence opfattes som vigtig. Vi vælger her at se på de 25 %, der har fået de højeste scorer. 

Konkret vil det sige de første 6 kompetencer i tabellen. Herved kommer 3 kompetencer på 11 med: 

”have kendskab til målgruppen”, ”motivere borgerne” og ”strukturere sit arbejde”. 

 

De følgende tabeller beskriver behovet for kompetencer i dimittendernes nuværende job (sp. 29) og 

om de har dem med sig fra uddannelsen (sp. 41). Oplysningerne fremgår alle af oversigtstabellen 

(tabel 17), som det imidlertid kan være vanskeligt at få overblik over.  

Når vi ser på kompetencerne er der umiddelbart en forskel mellem scoren for kompetencernes be-

tydning i det nuværende job og scoren for, hvorvidt dimittenderne har kompetencerne med sig fra 

uddannelsen (gennemsnitlig forskel på 1,4 - dvs. en afstand på mere end et svaralternativ). Uanset 

hvilken kompetence der er tale om, er scoren i sp. 29 højere end i sp. 41. Det betyder, at dimitten-

derne ikke mener, at de har en given kompetence med sig fra uddannelsen i lige så høj grad som 

der er brug for den i det nuværende job. 

I bilagstabel B (Tabel 31: Kompetencer (7)) er kompetencerne rangordnet efter dimittendernes 

vurderinger af kompetencernes betydning i deres nuværende job (sp. 29). Det fremgår således, at 

der er en relativ lille spredning i besvarelserne med en jævn udvikling fra højeste score på 2,1 til 

næstlaveste score på 2,9 - med laveste score 3,2 som undtagelse. 

Idet vi atter vælger at lade 25 % være skæringspunktet, fremkommer nedenstående tabel over de 

6 kompetencer med højest score: 

Kompetence 
(rangordnet efter gennemsnitligt svar på  
kompetencer i nuværende job) (sp. 29)  
(højeste score øverst) 

Brug for i det 
nuværende job 

(sp. 29) 

Med fra  
uddannelsen 

(sp. 41)  

Forskel 
(sp. 41-
sp. 29) 

Strukturere sit arbejde 2,1 4,5 2,4 

Anvende IT 2,2 4,8 2,6 

Anvende relevant faglig viden 2,2 3,3 1,1 

Videreformidle informationer og afgørelser til borgerne 2,2 4,3 2,1 

Lytte 2,2 3,4 1,2 

Planlægge din tid 2,3 4,6 2,3 

    

Dette gennemsnit 2,2 4,2 2,0 

Gennemsnit pr. kompetence (23 kompetencer i alt) 2,5 3,9 1,4 

Tabel 18: Kompetencer (2) 
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De vigtigste kompetencer i jobbet hænger dermed nøje sammen med dimittendernes evne til at 

have struktur på arbejdet, samt at anvende IT og kommunikative færdigheder. Hertil kommer den 

uigennemsigtige kompetence ”anvende relevant faglig viden”. 

Foretager vi en tilsvarende sortering efter, hvorvidt dimittenderne har kompetencerne med fra ud-

dannelsen (sp. 41), bliver de 6 kompetencer med højest score følgende:  

Kompetence 
(rangordnet efter gennemsnit for svar på  
kompetencer fra uddannelsen) (sp. 41)  
(højeste score øverst) 

Brug for i det 
nuværende job 

(sp. 29) 

Med fra  
uddannelsen 

(sp. 41) 

Forskel 
(sp. 41-
sp. 29) 

Have et helhedssyn på borgernes situationer 2,4 2,7 0,3 

Håndtere lovgivning 2,6 2,8 0,2 

Sætte sig i borgernes sted (være empatiske) 2,6 3,1 0,5 

Tilegne sig ny viden 2,4 3,2 0,8 

Anvende relevant faglig viden 2,2 3,3 1,1 

Samarbejde 2,3 3,4 1,1 

    

Dette gennemsnit 2,4 3,1 0,7 

Gennemsnit pr. kompetence (23 kompetencer i alt) 2,5 3,9 1,4 

Tabel 19: Kompetencer (3) 

 

Her optræder de traditionelle socialrådgiverfaglige dyder som ”helhedssyn” og ”empati” samt ”sam-

arbejde”. Derudover kommer ”håndtere lovgivning” og ”anvende og tilegne sig viden”. 

 

Sluttelig vil vi se på forskellen mellem scoren for kompetencer i dimittendernes nuværende job 

(sp. 29), og scoren for kompetencer fra uddannelsen (sp. 41). Et lille tal i denne opstilling betyder, 

at der er relativ stor overensstemmelse mellem scoren for kompetencen på henholdsvis jobbet og 

uddannelsen. De 6 kompetencer med mindst forskel er følgende (Se bilagstabel D for samtlige 

(Tabel 33: Kompetencer (9)):   

Kompetence 
(rangordnet efter forskel, mindst forskel øverst)  

Brug for i det 
nuværende job 

(sp. 29) 

Med fra  
uddannelsen 

(sp. 41) 

Forskel 
(sp. 41-
sp. 29) 

Håndtere lovgivning 2,6 2,8 0,2 

Have et helhedssyn på borgernes situationer 2,4 2,7 0,3 

Sætte sig i borgernes sted (være empatiske) 2,6 3,1 0,5 

Tilegne sig ny viden 2,4 3,2 0,8 

Have kendskab til målgrupper 2,5 3,5 1,0 

Fungere i en politisk ledet organisation 3,2 4,2 1,0 

    

Dette gennemsnit 2,6 3,3 0,6 

Gennemsnit pr. kompetence (23 kompetencer i alt) 2,5 3,9 1,4 

Tabel 20: Kompetencer (4) 

 

Der er således mindst forskel på vurderingen af kompetencen ”håndtere lovgivning”. Dernæst 

kommer ”have et helhedssyn på borgernes situationer” og ”sætte sig i borgernes sted”. Disse følges 
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op af ”tilegne sig ny viden” og ”have kendskab til målgrupper”. Den sidste kompetence, der når 

med, er ”fungere i en politisk ledet organisation”. Sidstnævnte kommer med, fordi den vurderes 

meget lavt (høj score) i forbindelse med jobbet10. 

Kigger vi på de kompetencer, hvor der er størst forskel kommer følgende billede (Se bilagstabel D 

for samtlige (Tabel 33: Kompetencer (9)): 

Kompetence 
(rangordnet efter forskel, størst forskel øverst) 

Brug for i det 
nuværende job 

(sp. 29) 

Med fra  
uddannelsen 

(sp. 41) 

Forskel 
(sp. 41-
sp. 29) 

Anvende IT 2,2 4,8 2,6 

Strukturere sit arbejde 2,1 4,5 2,4 

Planlægge din tid 2,3 4,6 2,3 

Formulere sig skriftligt 2,3 4,4 2,1 

Videreformidle informationer og afgørelser til borgerne 2,2 4,3 2,1 

Skrive indstillinger 2,9 4,9 2,0 

    

Dette gennemsnit 2,3 4,6 2,3 

Gennemsnit pr. kompetence (23 kompetencer i alt) 2,5 3,9 1,4 

Tabel 21: Kompetencer (5) 

 

Der er således størst forskel mellem dimittendernes vurdering af evnen til at ”anvende IT”. Herefter 

kommer at ”strukturere sit arbejde” og ”planlægge din tid” og lidt længere nede i tabellen ses ev-

nen til at ”formulere sig skriftligt”, ”videreformidle informationer og afgørelser til borgerne” og 

”skrive indstillinger”.  

Vi kan derfor umiddelbart konstatere, at forskellen er størst ved de mere praksisnære forhold som 

IT-systemer, struktur samt skriftlig kommunikation. Hvis man ville tilstræbe en større udjævning af 

forskellene mellem uddannelse og job, skulle man i uddannelsen fokusere mere på IT-systemer, 

struktur og skriftlig kommunikation.11 

Der er imidlertid (stor) forskel på gennemsnitscoren for en kompetences betydning i nuværende job 

(2,5) og for uddannelsen (3,9). Forskellen er 1,4. Hvis man standardiserer gennemsnittet12, betyder 

det at en forskel på mindre end 1,4 viser, at en given kompetence er bedre stillet fra uddannelsen 

end det kræves i jobbet. Her kunne man evt. argumentere for at forskellen skulle være den samme 

for alle kompetencer. Dette ville betyde, at der i uddannelsen skulle flyttes ressourcer fra læring af 

kompetencer der ligger over gennemsnittet, til kompetencer der ligger under gennemsnittet. 

 

                                            

10 Sidst og med et større spring til den næstsidste. 
11 I Den sociale Højskoles igangværende interviews med aftagere, foreløbig kun på ”Børn/Familie-området”, er 
der i de få interviews af ledere på forskellige niveauer enighed om, at de nyuddannede er hurtige til at lære IT-
systemerne at kende. De ledere, der sidder umiddelbart over socialrådgiverne, peger derimod for nogles ved-
kommende på de nyuddannedes vanskeligheder med at strukturere, og at nogle har sværere ved at formulere 
sig skriftligt. 
12 Der er ikke taget hensyn til spredningen. 
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Overensstemmelse mellem socialrådgiveruddannelsen og arbejdet som socialrådgiver 

God overensstemmelse 

Dimittenderne blev bedt om at pege på nogle områder (fagelementer, metoder, forløb eller lignen-

de), hvor de mener, at der er en særlig god overensstemmelse mellem socialrådgiveruddannelsen 

og deres nuværende job som socialrådgiver (sp. 49). Spørgsmålet var åbent, og dimittenderne 

kunne derfor selv formulere nogle områder. Svarene har vi efterfølgende samlet i nogle overordne-

de kategorier (se bilagstabel 34 for samtlige tal (Tabel 34: God overensstemmelse mellem social-

rådgiveruddannelsen og arbejdet som socialrådgiver (2)): 

Område Antal udsagn % 

Socialt arbejde 22 31 

Jura 19 26 

Arbejdsformer 9 13 

Praktikken 8 11 

Emner 6 8 

Psykologi og psykiatri 5 7 

Andet 3 4 

I alt 72 100 

37 personer har afgivet 72 udsagn, dvs. gns. 1,9 udsagn 

37 personer er 79 % af 47 mulige personer 

  

Tabel 22: God overensstemmelse mellem socialrådgiveruddannelsen og arbejdet som socialrådgiver (1) 

 

Her træder fagområderne ”socialt arbejde” og ”jura” frem, med henholdsvis 31 % og 26 % af be-

grundelserne for god overensstemmelse mellem uddannelsen og arbejdet som socialrådgiver. 

 

Dårlig overensstemmelse 

Dimittenderne blev ligeledes bedt om at pege på nogle områder (fagelementer, metoder, forløb 

eller lignende), hvor de mener, at der er en særlig dårlig overensstemmelse mellem socialrådgiver-

uddannelsen og deres nuværende job som socialrådgiver (sp. 50). Spørgsmålet var åbent, og dimit-

tenderne kunne derfor selv formulere nogle områder. Svarene har vi efterfølgende samlet i nogle 

overordnede kategorier (se bilagstabel 35 for samtlige tal (Tabel 35: Dårlig overensstemmelse mel-

lem socialrådgiveruddannelsen og arbejdet som socialrådgiver (2)): 
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Område Antal udsagn % 

Emner 14 26 

Socialt arbejde 11 20 

Praktiske opgaver 9 17 

Uddannelsen i forhold til arbejdsmarkedet 5 9 

Arbejdsformer 4 7 

Jura13 4 7 

Praktikken 4 7 

Andet 3 6 

I alt 54 99 

37 personer har afgivet 54 udsagn, dvs. gns. 1,5 udsagn 

37 personer er 79 % af 47 mulige personer 

  

Tabel 23: Dårlig overensstemmelse mellem socialrådgiveruddannelsen og arbejdet som socialrådgiver (1) 

 

Her udskiller ”emner” sig efterfulgt af fagområdet ”socialt arbejde”, med henholdsvis 26 % og 20 

%.  

 

Det er bemærkelsesværdigt, at fagområdet ”socialt arbejde” både optræder som det hyppigst 

nævnte udsagn for god overensstemmelse mellem uddannelsen og arbejdet som socialrådgiver, 

samtidig med at det også angives som det næsthyppigst nævnte udsagn for dårlig overensstem-

melse mellem uddannelsen og arbejdet som socialrådgiver.  

 

Forslag til forbedringer af socialrådgiveruddannelsen 

I slutningen af spørgeskemaet kunne dimittenderne komme med forslag til forbedringer af social-

rådgiveruddannelsen (sp. 51). Spørgsmålet var åbent, og dimittenderne kunne derfor selv formule-

re nogle forslag. Svarene har vi efterfølgende samlet i nogle overordnede kategorier (se bilagstabel 

36 for samtlige tal (Tabel 36: Forslag til forbedringer af socialrådgiveruddannelsen (2)): 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

13 Heraf giver en enkelt studerende udtryk for, at der er for lidt jura. 
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  Område Antal udsagn % 

Praktik 24 21 

Praktiske opgaver 20 17 

Emner 16 15 

Uddannelsen i forhold til arbejdsmarkedet 13 11 

Målgrupper 12 10 

Jura 7 6 

Socialt arbejde 6 5 

Uddannelsesformer 5 4 

Psykologi 4 3 

Samfundsfag 4 3 

Andet 5 4 

I alt 116 100 

44 personer har afgivet 116 udsagn, dvs. gns. 2,6 udsagn 
44 personer udgør 94 % af 47 mulige personer 

  

Tabel 24: Forslag til forbedringer af socialrådgiveruddannelsen (1) 

 

Dimittenderne foreslår således, at der kommer mere praktik ind i uddannelsen (21 %), ligesom de 

også efterspørger flere praktiske opgaver (17 %).  

På indkaldet for Hold 03 DEF nævnte nogle af dimittenderne, at mere inddragelse af gæsteforelæse-

re og praktikere i undervisningen kunne hjælpe de studerende med at få et bedre indblik i virkelig-

heden. Dimittenderne savnede informationer om, hvor man kan arbejde som socialrådgiver, og 

hvad det vil sige at arbejde i en forvaltning og andre steder. 

 

Med hensyn til praktikdelen gav nogle af dimittenderne på indkaldet udtryk for, at praktikken på 4. 

semester ligger for langt væk, når de kommer ud som færdiguddannede socialrådgivere. De efter-

spurgte derfor flere praktikperioder, der ligger tættere på 7. semester. Flere foreslog også, at prak-

tikken på 2. semester ikke kun skulle være en observationspraktik men en rigtig praktik, så alle 

prøver at være i praktik i en forvaltning, hvor de får lov til at arbejde med forskellige aspekter af 

forvaltningsarbejdet. 

På indkaldet var der også nogle, der foreslog mere undervisning i supervision, da det er et vigtigt 

redskab i socialrådgivernes hverdag. Derudover var nogle af dimittenderne inde på, at det ville væ-

re givtigt for de studerende at få undervisning i stress og stresshåndtering. 
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Konklusion 

 

Denne undersøgelse er primært baseret på spørgeskemabesvarelser fra hold 03 DEF. Med en påbe-

gyndt besvarelsesprocent på 65 % er besvarelsesprocenten næsten høj nok til at vi har kunnet fo-

retage statistiske generaliseringer.  

Bortfaldet er undersøgt ud fra køn og alder, og der kan konstateres en underrepræsentation af de 

30-39-årige.  

Her kommer nogle korte konklusioner fra undersøgelsen: 

 De nyuddannede er hurtigt kommet i arbejde. 55 % havde arbejde inden de dimitterede, og 

3 måneder efter dimissionen var 95 % i arbejde. 

 Ved dimissionen boede 60 % i Odense Kommune, og 29 % havde deres 1. job i Odense 

Kommune. Dette stiger til 39 %, når der ses på placeringen for dimittendernes nuværende 

job 1 ½ år efter dimissionen.  

 Den største arbejdsgiver for de nyuddannede er kommunerne. 96 % havde således en 

kommune som arbejdsgiver i deres 1. job, og efter knap 1 ½ år er 87 % stadig ansat af en 

kommune. 

 Forvaltningsområdet udgør dimittendernes største arbejdsområde, idet 90 % startede inden 

for forvaltninger, set som modstykke til foranstaltninger. Efter 1 ½ år arbejder 73 % stadig 

inden for forvaltningsområdet.  

 Næsten halvdelen af dimittenderne arbejder inden for beskæftigelsesområdet i en kommu-

nal forvaltning (57 % i 1. job og 51 % i nuværende job). Herudover arbejder 33 % i deres 

1. job og 22 % i deres nuværende job inden for ”forvaltning i øvrigt” (primært inden for 

Børn/Familie). Tallene viser også, at der en lille vandring til ”Andet” og væk fra 

”Børn/Familie”. 

 Overgangen fra uddannelsen til arbejdet som socialrådgiver har været sværest mht. ar-

bejdsområderne ”forvaltning/administration”, mens overgangen har været betydeligt nem-

mere mht. ”rådgivning” og ”arbejdsforhold i øvrigt”. 

 Overgangen fra uddannelsen til arbejdet kan hænge sammen med dimittendernes praktik-

område på 4. semester. En krydstabulering viser således, at de studerende, der har været i 

praktik inden for området ”Andet” er dem, der finder overgangen til arbejdet mht. ”forvalt-

ning/administration” vanskeligst. De der har fundet overgangen til ”forvalt-
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ning/administration” og ”rådgivning” lettest er dem, der har været i praktik inden for ”Be-

skæftigelse”.  

 Fordelingen af praktikpladserne er skæv i forhold til dimittendernes arbejdsområder. Stør-

stedelen er i praktik inden for ”Foranstaltninger” (32 %), og færrest inden for ”Beskæftigel-

se” i en kommunal forvaltning (21 %). 

 62 % af de nyuddannede socialrådgivere mener, at de ”i nogen/i høj grad” er rustet til at 

udføre deres arbejde som socialrådgiver. Heroverfor står, at de ”i mindre grad” er rustet til 

at forstå vilkårene for socialt arbejde. Det er dog ikke helt klart, hvad respondenterne har 

forstået ved ordet ”vilkår”. Udsagn fra indkaldet tyder på, at sagspresset er meget hårdt. 

Dimittenderne føler sig rustet til borger-kontakten, men ikke til det administrative arbejde. 

Disse tal er markant forskellige fra den foregående dimittendundersøgelse for hold 03 ABC, 

hvor 78 % angiver, at de er rustet til at forstå vilkårene for arbejdet, og 84 % er rustet til at 

udføre arbejdet som socialrådgiver. En af forklaringerne kan være, at svarprocenten for hold 

03 ABC var lavere, og at det primært er de positive, der har svaret. En anden forklaring kan 

være forskelle på holdene og i undervisningen. Derudover kan kommunalreformen fra janu-

ar 2007 spille en rolle, da hold 03 DEF dimitterede 1 måned efter kommunalreformens 

ikrafttræden og dermed kom ud i kommunernes hektiske omstillingsperiode.  

 I dimittendernes 1. job modtog de gennemsnitlig 3,7 former for hjælp ud af 9 mulige, heraf 

var den hyppigste ”at have en faglig leder at gå til” og de mindst hyppigste ”overlap” og 

”reduceret sagsstamme”. 

 Uddannelsen vurderes til at lægge for meget vægt på ”Børn/Familie” (62 %), mens 43 % 

mener at der er for lidt vægt på ”Arbejdsmarkedsforhold”, og 69 % mener at der er for lidt 

vægt på ”Forvaltning/Administration”. Disse tal kan hænge sammen med dimittendernes ar-

bejdsområder. En krydstabulering viser da også, at de der arbejder inden for ”Beskæftigel-

se” vurderer, at undervisningsområdet ”Børn/Familie” er vægtet for højt, mens de der ar-

bejder inden for ”Børn/Familie” mener, at ”Børn/Familie” er vægtet for lavt. De der arbejder 

inden for ”Beskæftigelse” mener også, at undervisningsområdet ”Arbejdsmarkedsforhold” er 

vægtet (alt) for lidt, mens de der arbejder inden for ”Børn/Familie” og ”Andet” mener, at 

”Arbejdsmarkedsforhold” er vægtet passende. Undervisningsområdet ”Forvalt-

ning/Administration” vurderes af alle at være vægtet for lidt. Her udgør den største gruppe 

de der arbejder inden for ”Beskæftigelse”. Det er endvidere bemærkelsesværdigt, at tallene 

for de der arbejder inden for ”Beskæftigelse” er de mest markante. De udgør nemlig den 

gruppe, der i størst udstrækning mener at ”Arbejdsmarkedsforhold” er vægtet alt for lidt, at 

”Forvaltning/Administration” er vægtet for lavt og at ”Børn/Familie” er vægtet for højt.  

 Følgende kompetencer ud af 23 mulige vurderer dimittenderne som vigtigst eller næstvig-

tigst i deres nuværende job: ”have et helhedssyn på borgernes situationer”, ”håndtere lov-
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givning”, ”snakke med borgerne”, ”have kendskab til målgrupper”, ”motivere borgerne” og 

”strukturere sit arbejde”.  

 Følgende kompetencer har de mest brug for i deres nuværende job: ”strukturere sit arbej-

de”, ”videreformidle informationer og afgørelser til borgerne”, ”lytte”, ”anvende IT”, ”anven-

de relevant faglig viden” og ”planlægge din tid”. Der er således kun én kompetence, der går 

igen i disse to opremsninger, nemlig ”strukturere sit arbejde”.  

 Følgende kompetencer vurderer dimittenderne at have med fra uddannelsen: ”have et hel-

hedssyn på borgernes situationer”, ”håndtere lovgivning”, ”sætte sig i borgernes sted (være 

empatiske)”, ”tilegne sig ny viden”, ”anvende relevant faglig viden” og ”samarbejde”. Hvis vi 

sammenligner disse 6 kompetencer med dem, dimittenderne mener at have brug for i deres 

nuværende job er der kun én gentagelse, nemlig den lidt uigennemsigtige kompetence ”an-

vende relevant faglig viden”. 

 Hvis vi kigger på forskellen mellem dimittendernes vurdering af de kompetencer, de har 

brug for i deres nuværende job og de kompetencer, de har med fra uddannelsen er der 

størst forskel mellem følgende kompetencer ”anvende IT”, ”strukturere sit arbejde”, ”plan-

lægge din tid”, ”formulere sig skriftligt”, ”videreformidle informationer og afgørelser til bor-

gerne” samt ”skrive indstillinger”, altså de meget praksisnære kompetencer.  

 Der er mindst forskel mellem følgende kompetencer ”håndtere lovgivning”, ”have et hel-

hedssyn på borgernes situationer”, ”sætte sig i borgernes sted (være empatiske)”, ”tilegne 

sig ny viden”, ”have kendskab til målgrupper” samt ”fungere i en politisk ledet organisati-

on”, altså de mere teoretiske kompetencer. Det er endvidere sådan, at hver eneste af de i 

alt 23 formulerede kompetencer vurderes til at være vigtigere i det nuværende job i forhold 

til i hvor høj grad de har kompetencerne med fra uddannelsen.  

 Dimittenderne vurderer, at der især er god overensstemmelse mellem socialrådgiveruddan-

nelsen og arbejdet som socialrådgiver inden for fagområderne ”socialt arbejde” (31 %) og 

”jura” (26 %). Til spørgsmålet om dårlig overensstemmelse træder forskellige ”emner” (26 

%) og ”socialt arbejde” (20 %) frem.  

 Under forslag til forbedringer af socialrådgiveruddannelsen er der kommet flest inden for ka-

tegorierne ”praktik” (21 %), ”praktiske opgaver” (17 %) og forskellige ”emner” (15 %).  

 72 % af dimittenderne er samlet set tilfredse med deres socialrådgiveruddannelse. 
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Kommentar 

Dimittenderne peger meget tydeligt på, at der er for lidt undervisning i ”Forvaltning/Administration” 

og for meget undervisning i ”Børn/Familie”. ”Forvaltning/Administration” er også det område, som 

flest har svært ved, når de kommer ud og skal arbejde som socialrådgiver, mens de har let ved 

”Rådgivning”. Hvis vi sammenligner disse vurderinger med dimittendernes ansættelsessteder er der 

på kort sigt en oplevet underprioritering af den forvaltningsmæssige/administrative del på uddan-

nelsen, da langt størstedelen har deres første og nuværende job inden for en kommunal forvaltning 

(90 % og 73 %). På kort sigt er der samtidig en oplevet overprioritering af undervisningen i 

”Børn/Familie”, da kun 27 % arbejder inden for ”Børn/Familie” i deres 1. job og 20 % i deres nuvæ-

rende job.  

Det er imidlertid vigtigt at medtænke, at billedet kan se anderledes ud, hvis vi spørger dimittender-

ne efter flere år. Det er også vigtigt at vurdere, om en eventuel nedprioritering af undervisningen i 

”Børn/Familie” vil gøre dimittendernes overgang til arbejdsmarkedet på det rådgivningsmæssige 

område sværere, da de studerendes kompetencer inden for rådgivning og kommunikation især 

trænes i løbet af undervisningen i ”Børn/Familie”. 

Resultaterne fra denne dimittendundersøgelse kan imidlertid danne grundlag for en diskussion om 

uddannelsens sammensætning af forskellige undervisningsområder og eventuelt føre til en revurde-

ring af uddannelsens profil fremover.   

  

Fremtidigt arbejde 

Denne undersøgelse er Højskolens 2. dimittendundersøgelse, og der ligger stadig en del afklarings-

arbejde i, hvad der er interessant og relevant at spørge dimittenderne om i fremtidige dimittendun-

dersøgelser. At måle dimittendernes konkrete kompetencer er et af de områder, der kræver større 

indsigt. Afsnittet om overgangen fra socialrådgiveruddannelsen til arbejdet som socialrådgiver kræ-

ver også mere kvalitativ viden. 

Det vil derudover være interessant at foretage en egentlig forløbsundersøgelse, dels for at se social-

rådgivernes mobilitet inden for de forskellige arbejdsområder, og dels for at se, om/hvordan social-

rådgivernes vurderinger eventuelt ændrer sig over tid. 

Højskolen fortsætter samtidig med at indkalde afgangsholdene ca. 1 ½ år efter dimissionen. 

Der arbejdes sideløbende på en aftagerundersøgelse med først en kvalitativ interviewundersøgelse 

og senere en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse. Resultaterne fra denne aftagerundersøgelse 

kan også forbedre arbejdet med de fremtidige dimittendundersøgelser, da vi blandt andet forventer 

at blive klogere på de kompetencer, som socialrådgiverne besidder og skal besidde inden for for-
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skellige arbejdsområder, ligesom vi håber at få større indsigt i forskellige aspekter ved overgangen 

fra socialrådgiveruddannelsen til arbejdet som socialrådgiver.  
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Bilag 

 

Bilag 1: Program for indkald 

 

Indkald 03 DEF fredag d. 11. april 2008 

Den sociale Højskole 

 

Program: 

15:00 – 15:15 Velkomst 

15:15 – 15:30 Informationer fra Efter- Videreuddannelsen v. Sinnet Bunde 

15:30 – 17:00  Grupper – se nedenfor 

17:00 – 18:00 Spisning og informationer om dimittendundersøgelse v. Allan Klitmøller 

18:00 – ?  Socialt samvær 

 

 

Spørgsmål til grupperne: 

1:  Hvor startede du med at arbejde som socialrådgiver og frem til nu? 

2:  Hvor svær/let var overgangen fra Den sociale Højskole til dit første job, og hvad gjorde denne 

overgang svær/let? (fx arbejdsopgaver, klienter/borgere/brugere, kollegaer, ledelsen, organisa-

tionen, lovgivningen, …) 

3:  Hvad kunne lette overgangen?  

Hvilken rolle spiller henholdsvis arbejdsstedet, Den sociale Højskole og du selv? 

4:  Hvilke undervisningselementer fra Den sociale Højskole har betydning for dig i dit arbejde - på 

henholdsvis kort og lang sigt? (anvendelse, baggrundsviden, måden at tænke på) 

5:  Hvor ser du dig om 5 år? 

6:  Evt. efteruddannelsesønsker? 
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Bilag 2: CASA-undersøgelsen 

 

CASA-undersøgelsens opdeling af socialrådgivernes arbejdsområder i 9 områder: 

 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid Beskæftigelsesområdet, for 
forvaltning (kontanthjælp, 
revali 

51 25,0 25,2 25,2 

Beskæftigelsesområdet, 
foranstaltninger (reva-centre, 
aktive 

12 5,9 5,9 31,2 

Børne-familieområdet, for-
valtning (myndighedsudøvel-
se, speci 

41 20,1 20,3 51,5 

Børne-familieområdet, foran-
staltninger (institutioner, 
proje 

17 8,3 8,4 59,9 

Handicap- og ækdreområdet, 
forvaltning eller foranstalt-
ninge 

11 5,4 5,4 65,3 

Sundhedsområdet (sygehu-
se, sundhedscentre, psykia-
tri, distri 

14 6,9 6,9 72,3 

Udsatte grupper (hjemløse, 
misbrugere, alkoholbehand-
ling, kr 

35 17,2 17,3 89,6 

Undervisningsområdet (soci-
ale højskoler, SoSu-skoler 
mv.) 

7 3,4 3,5 93,1 

Rådgivning i øvrigt (forenin-
ger og interesseorganisatio-
ner, 

14 6,9 6,9 100,0 

Total 202 99,0 100,0   

Missing Uoplyst 2 1,0     

Total 204 100,0     

Tabel 25: CASA-undersøgelsens opdeling af ansættelsesområderne 

 

Kilde: Personlig kontakt til Jørgen Møller Christiansen d. 27. maj 2008 

 

CASA-undersøgelsens opdeling af socialrådgivernes arbejdsgiver: 
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Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid Kommune 115 56,4 57,2 57,2 

Amt 41 20,1 20,4 77,6 

Stat 16 7,8 8,0 85,6 

Offentligt 
ejet/koncessioneret 
virksomhed 

1 ,5 ,5 86,1 

Privat virksomhed 16 7,8 8,0 94,0 

Selvejende institution 12 5,9 6,0 100,0 

Total 201 98,5 100,0   

Missing Uoplyst 3 1,5     

Total 204 100,0     

Tabel 26: CASA-undersøgelsens opdeling af arbejdsgiverne 

 

Kilde: Personlig kontakt til Jørgen Møller Christiansen d. 27. maj 2008 
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Bilag 3: Socialrådgiveruddannelsens vægtning 

Krydstabulering: Dimittendernes job og socialrådgiveruddannelsens vægtning 

 

Undervisningsområdet ”Forvaltning/Administration” 

Dimittendernes 

arbejdsområde 

Alt for 

meget 

vægt 

For 

meget 

vægt 

Hverken for 

meget eller 

for lidt vægt 

For 

lidt 

vægt 

Alt for 

lidt 

vægt 

I alt Gennemsnit 

Beskæftigelse (1+2) 0 0 5 12 6 23 4,0 

Børn/Familie (3+4) 0 2 2 3 2 9 3,6 

Andet (5-10) 1 1 2 5 2 11 3,5 

I alt 1 3 9 20 10 43 3,8 

Spredning       0,5 

Tabel 27: Dimittendernes job og socialrådgiveruddannelsens vægtning af ”Forvaltning/Administration” 

 

 

Undervisningsområdet ”Arbejdsmarkedsforhold” 

Dimittendernes 

arbejdsområde 

Alt for 

meget 

vægt 

For 

meget 

vægt 

Hverken for 

meget eller 

for lidt vægt 

For 

lidt 

vægt 

Alt for 

lidt 

vægt 

I alt Gennemsnit 

Beskæftigelse (1+2) 0 0 9 8 6 23 4,3 

Børn/Familie (3+4) 0 1 7 0 1 9 3,1 

Andet (5-10) 1 4 2 4 0 11 2,8 

I alt 1 5 18 12 7 43 3,4 

Spredning       1,5 

Tabel 28: Dimittendernes job og socialrådgiveruddannelsens vægtning af ”Arbejdsmarkedsforhold” 

 

 

Undervisningsområdet ”Børn/Familie” 

Dimittendernes 

arbejdsområde 

Alt for 

meget 

vægt 

For 

meget 

vægt 

Hverken for 

meget eller 

for lidt vægt 

For 

lidt 

vægt 

Alt for 

lidt 

vægt 

I alt Gennemsnit 

Beskæftigelse (1+2) 7 12 4 0 0 23 1,9 

Børn/Familie (3+4) 0 0 5 4 0 9 3,4 

Andet (5-10) 2 7 2 0 0 11 1,9 

I alt 9 19 11 4 0 43 2,2 

Spredning       1,5 

Tabel 29: Dimittendernes job og socialrådgiveruddannelsens vægtning af ”Børn/Familie” 
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Bilag 4: Kompetencer 

 

Bilagstabel A  

Sp. 30: Hvilken af følgende kompetencer er den vigtigste i dit nuværende job? 

Sp. 31: Hvilken af følgende kompetencer er den næstvigtigste i dit nuværende job? 

Kompetence  
(efter rækkefølge i spørgeskemaet) 

Vigtigste  
(sp. 30) 

 

Næstvigtigste 
(sp. 31) 

Have et helhedssyn på borgernes situationer 24 % 24 % 

Sætte sig i borgernes sted (være empatiske) 4 % 4 % 

Have kendskab til målgrupper  4 % 7 % 

Snakke med borgerne 7 % 9 % 

Styre en samtale 4 % 4 % 

Lytte 0 % 7 %  

Videreformidle informationer og afgørelser til borgerne 7 % 2 % 

Formulere sig skriftligt 0 % 2 % 

Skrive indstillinger 0 % 2 % 

Motivere borgerne 4 % 7 % 

Håndtere lovgivning 11 % 9 % 

Træffe beslutninger 2 % 4 % 

Strukturere sit arbejde 7 % 4 % 

Koordinere indsats 2 % 2 % 

Planlægge din tid 0 % 4 % 

Arbejde selvstændigt 0 % 2 % 

Arbejde tværfagligt 7 % 0 % 

Samarbejde 0 % 0 % 

Være resultatorienteret 2 % 2 % 

Fungere i en politisk ledet organisation 0 % 0 % 

Anvende IT 4 % 0 % 

Anvende relevant faglig viden 4 % 0 % 

Tilegne sig ny viden 4 % 2 % 

I alt 97 % 97 % 

Tabel 30: Kompetencer (6) 
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Bilagstabel B 

Sp. 29: I hvor høj grad har du brug for følgende kompetencer i dit nuværende job? 

Sp. 41: I hvor høj grad har du følgende kompetencer med dig fra socialrådgiveruddannelsen? 

Kompetence 
(rangordnet efter gennemsnitligt svar på kompetencer i 
nuværende job) (sp. 29) (højeste prioritering øverst) 

Brug for i det 
nuværende job 

(sp. 29) 

Med fra  
uddannelsen 

(sp. 41)  

Forskel 
(sp. 41- 
sp. 29) 

Strukturere sit arbejde 2,1 4,5 2,4 

Anvende IT 2,2 4,8 2,6 

Anvende relevant faglig viden 2,2 3,3 1,1 

Videreformidle informationer og afgørelser til borgerne 2,2 4,3 2,1 

Lytte 2,2 3,4 1,2 

Planlægge din tid 2,3 4,6 2,3 

Formulere sig skriftligt 2,3 4,4 2,1 

Træffe beslutninger 2,3 4,0 1,7 

Snakke med borgerne 2,3 3,7 1,4 

Samarbejde 2,3 3,4 1,1 

Arbejde selvstændigt 2,4 3,6 1,2 

Have et helhedssyn på borgernes situationer 2,4 2,7 0,3 

Tilegne sig ny viden 2,4 3,2 0,8 

Arbejde tværfagligt 2,4 3,7 1,3 

GENNEMSNIT 

Motivere borgerne 2,5 4,1 1,6 

Have kendskab til målgrupper 2,5 3,5 1,0 

Sætte sig i borgernes sted (være empatiske) 2,6 3,1 0,5 

Styre en samtale 2,6 4,0 1,4 

Håndtere lovgivning 2,6 2,8 0,2 

Koordinere indsats 2,8 4,2 1,4 

Være resultatorienteret 2,9 4,3 1,4 

Skrive indstillinger 2,9 4,9 2,0 

Fungere i en politisk ledet organisation 3,2 4,2 1,0 

    

I alt 56,6 88,7 32,1 

Gennemsnit pr. kompetence (23 kompetencer i alt) 2,5 3,9 1,4 

Tabel 31: Kompetencer (7) 

 

Fra sp. 29 og sp. 41 indgår her svaralternativerne (2) i meget høj grad, (3) i høj grad, (4) i hverken 

høj eller lav grad, (5) i lav grad og (6) i meget lav grad.  De meget få, der enten svarede ”ikke re-

levant” (i alt …) eller ”ved ikke” (i alt …), indgår ikke i gennemsnitsberegningen. 
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Bilagstabel C 

Sp. 29: I hvor høj grad har du brug for følgende kompetencer i dit nuværende job? 

Sp. 41: I hvor høj grad har du følgende kompetencer med dig fra socialrådgiveruddannelsen? 

Kompetence 
(rangordnet efter gennemsnitligt svar på kompetencer fra 
uddannelsen) (sp. 41) (højeste prioritering øverst) 

Brug for i det 
nuværende job 

(sp. 29) 

Med fra  
uddannelsen 

(sp. 41) 

Forskel 
(sp. 41- 
sp. 29) 

Have et helhedssyn på borgernes situationer 2,4 2,7 0,3 

Håndtere lovgivning 2,6 2,8 0,2 

Sætte sig i borgernes sted (være empatiske) 2,6 3,1 0,5 

Tilegne sig ny viden 2,4 3,2 0,8 

Anvende relevant faglig viden 2,2 3,3 1,1 

Samarbejde 2,3 3,4 1,1 

Lytte 2,2 3,4 1,2 

Have kendskab til målgrupper 2,5 3,5 1,0 

Arbejde selvstændigt 2,4 3,6 1,2 

Arbejde tværfagligt 2,4 3,7 1,3 

Snakke med borgerne 2,3 3,7 1,4 

GENNEMSNIT 

Træffe beslutninger 2,3 4,0 1,7 

Styre en samtale 2,6 4,0 1,4 

Motivere borgerne 2,5 4,1 1,6 

Fungere i en politisk ledet organisation 3,2 4,2 1,0 

Koordinere indsats 2,8 4,2 1,4 

Videreformidle informationer og afgørelser til borgerne 2,2 4,3 2,1 

Være resultatorienteret 2,9 4,3 1,4 

Formulere sig skriftligt 2,3 4,4 2,1 

Strukturere sit arbejde 2,1 4,5 2,4 

Planlægge din tid 2,3 4,6 2,3 

Anvende IT 2,2 4,8 2,6 

Skrive indstillinger 2,9 4,9 2,0 

    

I alt 56,6 88,7 32,1 

Gennemsnit pr. kompetence (23 kompetencer i alt) 2,5 3,9 1,4 

Tabel 32: Kompetencer (8) 

 

Fra sp. 29 og sp. 41 indgår her svaralternativerne (2) i meget høj grad, (3) i høj grad, (4) i hverken 

høj eller lav grad, (5) i lav grad og (6) i meget lav grad.  De meget få, der enten svarede ”ikke re-

levant” (i alt …) eller ”ved ikke” (i alt …), indgår ikke i gennemsnitsberegningen. 
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Bilagstabel D 

Sp. 29: I hvor høj grad har du brug for følgende kompetencer i dit nuværende job? 

Sp. 41: I hvor høj grad har du følgende kompetencer med dig fra socialrådgiveruddannelsen? 

Kompetence 
(rangordnet efter forskel, mindst forskel først)  

Brug for i det 
nuværende job 

(sp. 29) 

Med fra  
uddannelsen 

(sp. 41) 

Forskel 
(sp. 41- 
sp. 29) 

Håndtere lovgivning 2,6 2,8 0,2 

Have et helhedssyn på borgernes situationer 2,4 2,7 0,3 

Sætte sig i borgernes sted (være empatiske) 2,6 3,1 0,5 

Tilegne sig ny viden 2,4 3,2 0,8 

Have kendskab til målgrupper 2,5 3,5 1,0 

Fungere i en politisk ledet organisation 3,2 4,2 1,0 

Samarbejde 2,3 3,4 1,1 

Anvende relevant faglig viden 2,2 3,3 1,1 

Lytte 2,2 3,4 1,2 

Arbejde selvstændigt 2,4 3,6 1,2 

Arbejde tværfagligt 2,4 3,7 1,3 

GENNEMSNIT 

Snakke med borgerne 2,3 3,7 1,4 

Være resultatorienteret 2,9 4,3 1,4 

Styre en samtale 2,6 4,0 1,4 

Koordinere indsats 2,8 4,2 1,4 

Motivere borgerne 2,5 4,1 1,6 

Træffe beslutninger 2,3 4,0 1,7 

Videreformidle informationer og afgørelser til borgerne 2,2 4,3 2,1 

Skrive indstillinger 2,9 4,9 2,0 

Formulere sig skriftligt 2,3 4,4 2,1 

Planlægge din tid 2,3 4,6 2,3 

Strukturere sit arbejde 2,1 4,5 2,4 

Anvende IT 2,2 4,8 2,6 

    

I alt 56,6 88,7 32,1 

Gennemsnit pr. kompetence (23 kompetencer i alt) 2,5 3,9 1,4 

Tabel 33: Kompetencer (9) 

 

Fra sp. 29 og sp. 41 indgår her svaralternativerne (2) i meget høj grad, (3) i høj grad, (4) i hverken 

høj eller lav grad, (5) i lav grad og (6) i meget lav grad.  De meget få, der enten svarede ”ikke re-

levant” (i alt …) eller ”ved ikke” (i alt …), indgår ikke i gennemsnitsberegningen. 
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Bilag 5: Overensstemmelse mellem socialrådgiveruddannelsen og arbejdet som socialrådgiver 

 

Sp. 49: Kan du pege på områder (fagelementer, metoder, forløb eller lignende), hvor der er særlig 

god overensstemmelse mellem socialrådgiveruddannelsen og dit arbejde som socialrådgiver?  

Område Antal udsagn % af alle udsagn 

Socialt arbejde 22 31 

 Helhedssyn 6 8 

 Samtaleteknik 3 4 

 Systematisk sagsarbejde 3 4 

 Aktiv lytning 1 1 

 Børnesamtalen 2 3 

 Socialt arbejde 2 3 

 Social viden 1 1 

 Samtaler og kropssprog 1 1 

 Empati 1 1 

 Dilemmaer i socialt arbejde 1 1 

 Rollespil 1 1 

Jura 19 26 

 Jura 19 26 

Arbejdsformer 9 13 

 Tværfagligt samarbejde 3 4 

 Case-arbejde 2 3 

 Gruppearbejde 1 1 

 Gruppearbejde med at Interviewe og filme hinanden 1 1 

 Samarbejde 1 1 

 Foredrag om virkelige hændelser og områder i det so-
ciale arbejde 

1 1 

Praktikken 8 11 

 Praktikken  5 7 

 Praksisstudiet 3 4 

Emner 6 8 

 Journalisering 1 1 

 Arbejdsevnemetoden 1 1 

 7. semester, især metodedelen 1 1 

 Bacheloropgaven 1 1 

 Sygdom 1 1 

 Forvaltninger 1 1 

Psykologi og psykiatri 5 7 

 Psykologi 3 4 

 Socialpsykiatri 1 1 

 Sorg og krise 1 1 

Andet 3 4 

 Samfund 1 1 

 Samfunds- og baggrundsviden om de grupper af 
mennesker, vi arbejder med 

1 1 

 Arbejdsmarkedet 1 1 

I alt 72 100 

37 personer har afgivet 72 udsagn, dvs. gns. 1,9 udsagn 

37 personer er 79 % af 47 mulige personer 

  

Tabel 34: God overensstemmelse mellem socialrådgiveruddannelsen og arbejdet som socialrådgiver (2) 
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Sp. 50: Kan du pege på områder (fagelementer, metoder, forløb eller lignende), hvor der er særlig 

dårlig overensstemmelse mellem socialrådgiveruddannelsen og dit arbejde som socialrådgiver? 

Område Antal udsagn % af alle udsagn 

Emner 14 26 

 For lidt om administrativt arbejde 5 9 

 For lidt undervisning i ressourceprofilen 3 6 

 For meget om børn og unge 2 4 

 Videnskabsteori 1 2 

 At arbejde et andet sted end i en kommune 1 2 

 Arbejdsevnemetoden 1 2 

 For lidt kendskab til forvaltningsarbejde 1 2 

Socialt arbejde 11 20 

 Helhedssynet anerkendes ikke. Der arbejdes målo-

rienteret i stedet for 

3 6 

 Socialt arbejde, da underviserne i Socialt arbejde har 
ikke været ude i den virkelige verden i 20 år 

2 4 

 Motivation af borger 2 4 

 Socialt arbejde fokuserer kun på medfølelse og hand-
lede kun om at alt skulle være lyserødt og positivt. 

Men sådan er verden eller forholdene i kommunerne 
ikke 

1 2 

 Socialt arbejde er ikke præsenteret bredt nok 1 2 

 Samtaleteknikker 1 2 

 Socialt arbejde er for fokuseret på, hvordan det var 
engang og burde være 

1 2 

Praktiske opgaver 9 17 

 Socialrådgivernes skriftlige opgaver 2 4 

 Journalskrivning 2 4 

 Afgørelsesskrivning 1 2 

 Indstillinger 1 2 

 IT-systemer 1 2 

 Prioritering af sit arbejde 1 2 

 Tid til at reflektere over sit arbejde 1 2 

Uddannelsen i forhold til arbejdsmarkedet 5 9 

 Mangler et reelt billede af den virkelige verden 2 4 

 Forventningerne til hvad man kan og skal kunne ud-
føre i sit arbejde 

1 2 

 Fagene er ikke oppe i tiden. Fagene skal tilpasses 
kommunalreformen, så de studerende får kendskab 
til virkeligheden inden de får job 

1 2 

 Underviserne har for lidt kendskab til socialrådgiver-
nes hverdag 

1 2 

Praktik 4 7 

 Mere praktik 3 6 

 Obligatorisk praktik i forvaltning og en praktik efter 
eget valg 

1 2 

Jura 4 7 

 For lidt jura 1 2 

 Hvordan lovgivningen forvaltes 1 2 

 Begrundelser for trufne beslutninger 1 2 

 Flere kilder til juraundervisning, fx fagbøger og ikke 
kun lovsamlingen 

1 2 

Arbejdsformer 4 7 

 Bedre kobling af teori og praksis 1 2 

 For meget tid på rollespil på 3. Sem. 1 2 

 For meget tid på at kunne samarbejde i grupper på 1. 
og 2. sem. 

1 2 

 Tid til at reflektere over sit arbejde 1 2 

Andet 3 6 

 Samfundsfag 1 2 
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 Samfundsfag i det sidste sem. 1 2 

 For lidt psykologi 1 2 

I alt 54 99 

37 personer har afgivet 54 udsagn, dvs. gns. 1,5 udsagn 

37 personer er 79 % af 47 mulige personer 

  

Tabel 35: Dårlig overensstemmelse mellem socialrådgiveruddannelsen og arbejdet som socialrådgiver (2) 
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Bilag 6: Forslag til forbedringer af socialrådgiveruddannelsen 

 

Sp. 51: Hvilke forslag har du til forbedringer af socialrådgiveruddannelsen? 

  

Område Antal udsagn % af alle udsagn 

Praktik 24 21 

 Flere praktikker 18 16 

 Obligatorisk praktik i en forvaltning 2 2 

 Mere praktik sidst i uddannelsen 1 1 

 Fokus og vægtning i praktikkerne 1 1 

 Kombinere praksisstudiet med nogle administrative 
opgaver, fx journalskrivning 

1 1 

 Konkrete krav under praktikken, der skal bestås 1 1 

Praktiske opgaver 20 17 

 Mere praktisk undervisning, der relaterer sig til det 

konkrete arbejde i fx kommunerne 

5 4 

 Mere undervisning i skriftlige arbejdsopgaver 4 3 

 Mere fokus på journalskrivning 2 2 

 Mere fokus på indstillinger 2 2 

 Mere undervisning i IT-systemer 2 2 

 Mere praktisk erfaring, fx samtaler med borgere 1 1 

 Gruppeforløb som på 3. sem., men med helt korrek-
te sagsgange med alt papirarbejdet 

1 1 

 Forberede de studerende på at styre 70-100  
sager, på studiet får vi én case 

1 1 

 God undervisning i sagsgange 1 1 

Emner 16 15 

 Mere fokus på det administrative 5 4 

 Mere fokus på ressourceprofiler 3 3 

 Mere undervisning i kommunikation 1 1 

 Mere undervisning i mødeledelse 1 1 

 Læg vægten på andre steder end det kommunale 
område 

1 1 

 Mere undervisning i forskellige tilbud til borgerne 1 1 

 Fokus på dynamik og supervision 1 1 

 Undervisning i metode på 1. sem. 1 1 

 Mere om magtens ansvar og frygten i de folks øjne, 
man er myndighedsudøver for 

1 1 

 Mere om ageren i det offentlige regi 1 1 

Uddannelsen i forhold til arbejdsmarkedet 13 11 

 Underviserne skal være mere opdaterede inden for 
faget og praksis 

3 3 

 Invitation til nyuddannede socialrådgivere, så de kan 
fortælle kommende socialrådgivere om hvilken dag-
ligdag de møder, når de dimitterer 

2 2 

 Input fra den virkelige verden, fx i form af gæstelæ-
rere eller aktiviteter ud af huset 

2 2 

 Underviserne i socialt arbejde burde være med i en 
rotationsordning, så de i perioder er i arbejde som 
socialrådgivere 

1 1 

 Mere realitet sat op mod undervisningen 1 1 

 Mindre teori om lyserøde urealistiske virkeligheder 1 1 

 Forløb om, hvad man som socialrådgiver ikke skal 
finde sig i, for at forberede de nyuddannede social-
rådgivere 

1 1 

 Oplæg om arbejdsmarkedets tempo, pres og hånd-
tering af stress 

1 1 

 Beslutninger og planlægning af tiden 1 1 
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Målgrupper 12 10 

 Mere om misbrugere 3 3 

 Mere vægt på handicapområdet 2 2 

 Mindre undervisning om børn og familie 2 2 

 Mere om voldelige familier 1 1 

 Mere om voldelige borgere, der kan true socialrådgi-
verne 

1 1 

 Mere om flygtninge/indvandrere 1 1 

 Mere om seksuelt misbrugte 1 1 

 Mere om målgrupper generelt 1 1 

Jura 7 6 

 Undervisning i straffeloven 2 2 

 Mere fokus på lovgivning 2 2 

 Mere jura sat op omkring reelle situationer 1 1 

 Gøre brug af Schultz obligatorisk 1 1 

 Lære Schultz på computer og ikke i en upraktisk lov-

samling 

1 1 

Socialt arbejde 6 5 

 Mere fokus på motivation 2 2 

 Mere om stress og udbrændthed 2 2 

 Kendskab til systemisk teori 1 1 

 Mere fokus på de nuværende rammer og problem-
stillinger i socialrådgiverarbejdet 

1 1 

Uddannelsesformer 5 4 

 Mere undervisning 1 1 

 Mødepligt 1 1 

 Højere fagligt og praktisk niveau 1 1 

 Øge den faglige sikkerhed, så man tør skære igen-
nem overfor borger og ledelse, når man kommer ud 

1 1 

 Forlænge uddannelsen og læg mere praktik ind 1 1 

Psykologi 4 3 

 Mere om psykologi, herunder samtaleteknikker, 
sprog og kropssprog 

3 3 

 Mere fokus på psykiatri 1 1 

Samfundsfag 4 3 

 Mere undervisning i arbejdsmarkedet 4 3 

Andet 5 4 

 Mere relevant case-arbejde 1 1 

 Flere tværfaglige cases 1 1 

 Gruppearbejde 1 1 

 Rygerum 1 1 

 Fredagsbar 1 1 

I alt 116 100 

44 personer har afgivet 116 udsagn, dvs. gns. 2,6 udsagn 
44 personer udgør 94 % af 47 mulige personer 

  

Tabel 36: Forslag til forbedringer af socialrådgiveruddannelsen (2) 

 


