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Forord 

 

 

Denne aftagerundersøgelse indgår i University College Lillebælt, Den sociale Højskoles kvali-

tetsarbejde vedrørende socialrådgiveruddannelsen. Uddannelsen er senest blevet evalueret af 

Danmarks Evalueringsinstitut, der udarbejdede en landsdækkende aftager- og dimittendunder-

søgelse for socialrådgiver- og socialformidleruddannelsen i 2001. 

Denne rapport beskriver resultaterne fra institutionens første aftagerundersøgelse i denne 

form, og den er udarbejdet i forlængelse af institutionens første dimittendundersøgelse fra 

2008. Begge undersøgelser indgår i udviklingsarbejdet med at gennemføre systematiske dimit-

tend- og aftagerundersøgelser for socialrådgiveruddannelsen hvert 3. år. 

Formålet med undersøgelsen er at indhente viden om aftagernes vurdering af de nyuddannede 

socialrådgivere og socialrådgiveruddannelsen ved University College Lillebælt, Den sociale Høj-

skole. Undersøgelsen fokuserer først og fremmest på aftagernes tilfredshed med dimittender-

nes professionskompetencer og overgang fra socialrådgiveruddannelsen til arbejdet som soci-

alrådgiver. Derudover indeholder undersøgelsen også aftagernes vurdering af uddannelsens 

praktikdel. 

Resultaterne fra undersøgelsen vil indgå i University College Lillebælt, Den sociale Højskoles 

løbende tilpasning og udvikling af socialrådgiveruddannelsen.  

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

der begge er ansat ved University College Lillebælt, Den sociale Højskole. 

 

 

University College Lillebælt 

Den sociale Højskole 

Tolderlundsvej 5 

5000 Odense C 

ucl.dk 
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Metode 

 
 

Den sociale Højskoles dimittendundersøgelse fra 2008 viste, at nyuddannede socialrådgivere 

helt overvejende bliver ansat i en afdeling i en kommunal forvaltning, og her fortrinsvist inden 

for området ”Beskæftigelse” og sekundært inden for området ”Børn-Familie” (Kristensen & 

Klitmøller, 2008:9):  

Arbejdsområde Første job 

% 

Job 1,5 år efter dimission 

% 

Beskæftigelse, forvaltning 57 51 

Beskæftigelse, foranstaltning 2 4 

Børn-Familie, forvaltning 26 18 

Børn-Familie, foranstaltning 0 2 

Andet1 15 25 

I alt 100 

(n=46) 

100 

(n=45) 

Tabel 1: Dimittendernes arbejdsområder 

 

Denne aftagerundersøgelse fokuserer derfor primært på disse to forvaltningsområder. På sigt 

planlægger vi at udarbejde en aftagerundersøgelse, der også tager udgangspunkt i foranstalt-

ningsområdet for dermed at have en systematik for en samlet aftagerundersøgelse, der dæk-

ker socialrådgivernes arbejdsområder bredt inden for både forvaltninger og foranstaltninger. 

Derudover vil vi inddrage arbejdsområderne foreninger og interesseorganisationer, hvor social-

rådgivere også finder ansættelse. 

Datamaterialet til denne rapport består af en kvalitativ del i form af interviews med nogle lede-

re og en kvantitativ del i form af svar på en elektronisk spørgeskemaundersøgelse. 

 

 

 

 

                                       
1 Arbejdsområdet ”Andet” dækker her ”Handicap- og Ældreområdet”, ”Sundhedsområdet”, ”Udsatte grupper”, ”Undervis-

ningsområdet” og ”Rådgivning i øvrigt (foreninger og interesseorganisationer)”. Vi har anvendt den opdeling af socialrådgi-

veres arbejdsområder, som er anvendt i CASA-undersøgelsen fra 2007). Denne opdeling anvendte vi også i dimittendunder-

søgelsen fra 2008. 
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Interviews 

For at kvalificere undersøgelsens primære datasæt, spørgeskemaundersøgelsen, gennemførte 

vi forinden 11 interviews med ledere2 inden for forvaltningsområderne ”Beskæftigelse”, ”Børn-

Familie” og ”Handicap og Psykiatri” i tre forskellige kommunestørrelser3. Vi spurgte blandt an-

det ind til, hvad en socialrådgiver skal kunne i den konkrete afdeling, hvad aftagerne lægger 

vægt på ved ansættelse af socialrådgivere, hvordan nyuddannede socialrådgivere klarer sig, 

samt hvilke former for hjælp de tilbyder nyuddannede i den første tid4.  

 

Spørgeskema 

I foråret 2009 udsendte vi et elektronisk spørgeskema til forvaltningscheferne inden for ”Be-

skæftigelse”, ”Børn-Familie” og ”Handicap og Psykiatri” i de 14 kommuner, som udgør praktik-

området for socialrådgiveruddannelsen ved University College Lillebælt, Den sociale Højskole, 

dvs. alle fynske kommuner samt Langeland, Ærø, Slagelse, Kalundborg, Fredericia og Vejle. 

Det er også i dette område størstedelen af dimittenderne er ansat i de første år efter dimissio-

nen (Kristensen & Klitmøller, 2008:7). Forvaltningscheferne blev opfordret til selv at besvare 

skemaet og til at videresende det til relevante ledere inden for deres ledelsesområde, som har 

socialrådgivere ansat. 

Spørgeskemaet består af spørgsmål inden for følgende områder: baggrundsdata om lederen, 

arbejdsstedets ansættelser af nyuddannede, nyuddannedes kompetencer, nyuddannedes 

overgang fra uddannelsen til arbejdet som socialrådgiver samt ledernes vurdering af socialråd-

giveruddannelsens praktikdel og helhed5. Analysen af resultaterne fra den samlede aftagerun-

dersøgelse er delt op efter disse områder. 

Ved alle spørgsmål undtagen baggrundsspørgsmålene om lederne har vi valgt at benytte 5 

svarmuligheder symmetrisk omkring ”hverken/eller” med enslydende gradueringer, således at 

den mest positive svarmulighed er modstillet den mest negative svarmulighed, fx meget til-

freds over for meget utilfreds. Derudover har vi valgt at anvende svarmuligheden ”ved ikke”6.  

 

                                       
2 Vi gennemførte interviews på tre ledelsesniveauer: forvaltningschefer, afdelingsledere, gruppeledere/teamledere. 
3 Stor kommune, mellemstor kommune, lille kommune inden for praktikområdet for socialrådgiveruddannelsen ved Univer-

sity College Lillebælt, Den sociale Højskole (dvs. alle fynske kommuner samt Langeland, Ærø, Kalundborg, Slagelse, Fredericia 

og Vejle). 
4 Bilag 1: Interviewguide. 
5 Spørgeskemaet kan rekvireres ved at kontakte Pia Friis Kristensen. 
6 I nogle beregninger er der af hensyn til sammenlignelighed set bort fra svarene for ”ved ikke”. 
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Tilfredshed Vigtighed Grad 

Meget tilfreds Meget vigtig I meget høj grad  

Tilfreds Vigtig I høj grad 

Hverken tilfreds eller utilfreds Hverken vigtig eller uvigtig I hverken høj eller lav grad 

Utilfreds Uvigtig I lav grad 

Meget utilfreds Meget uvigtig I meget lav grad 

Ved ikke Ved ikke Ved ikke 

Tabel 2: Eksempler på svarmuligheder 

 

I analysen af resultaterne anvendes både gennemsnitsberegninger med én decimal og hele 

procentangivelser. Gennemsnitsberegningerne går fra 1,0 til 5,0 med 3,0 som gennemsnit 

(hverken/eller …). Et gennemsnit på 1,0 markerer største grad af tilfredshed, vigtighed og ni-

veau, mens et gennemsnit på 5,0 markerer mindste grad af tilfredshed, vigtighed og niveau. I 

gennemsnitsberegningerne er svarene for ”ved ikke” ikke medregnet. 
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Resultater 

 
 

Lederne 

Fra de 14 udvalgte kommuner har vi i alt fået 29 påbegyndte besvarelser, heraf 24 færdiggjor-

te, fra 12 kommuner, hvilket giver en besvarelsesprocent på kommunalniveau på 86%. Besva-

relserne fordeler sig således: 

Kommune Ledere 

% 

Assens Kommune 3 

Faaborg-Midtfyn Kommune 14 

Fredericia Kommune 18 

Kalundborg Kommune 3 

Kerteminde Kommune 7 

Langeland Kommune 0 

Middelfart Kommune 3 

Nordfyns Kommune 7 

Nyborg Kommune 7 

Odense Kommune 14 

Slagelse Kommune 7 

Svendborg Kommune 7 

Vejle Kommune 10 

Ærø Kommune 0 

I alt 100 

(n=29) 

Tabel 3: Lederne fordelt på kommune 

 

Grundet udsendelsesproceduren og de forskellige organiseringer i kommunerne er det meget 

vanskeligt at vurdere repræsentativiteten internt i de enkelte kommuner i forhold til ledere, 

som har socialrådgivere ansat inden for det område, de er leder for. Nogle ledere har meddelt, 

at de har svaret på flere lederes vegne, hvorfor antallet af ledere, der står bag de 29 besvarel-

ser, er uklart. 
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Lederne fik mulighed for at afkrydse flere arbejdsområder, da de kan være leder for mere end 

én afdeling. Arbejdsområderne fordeler sig således ud fra 41 afkrydsninger: 

Arbejdsområde Ledere 

% 

Beskæftigelse, forvaltning 36 

Beskæftigelse, foranstaltning 10 

Børn-Familie, forvaltning 22 

Børn-Familie, foranstaltning 10 

Andet7 22 

I alt 100 

(n=41) 

Tabel 4: Ledernes arbejdsområder 

 

Ud af de 29 ledere fra spørgeskemaundersøgelsen er 19 kvinder, og 20 er selv uddannede som 

socialrådgiver. Flertallet befinder sig på det mellemste ledelsesniveau, fx afdelingsledere 

(69%)8. 

Flertallet af lederne har haft deres nuværende stilling i 1-3 år (59%), og 38% har i alt været 

leder i 10 år eller mere. Derudover er de fleste leder for 21-40 medarbejdere (34%) og næ-

sten halvdelen (45%) er leder for en personalegruppe, der består af 75-100% socialrådgivere, 

mens  godt en tredjedel er leder for en personalegruppe, hvor socialrådgiverne udgør 26-

50%9. 72% af lederne deltager i alle ansættelsessamtaler, og 97% har ansat en nyuddannet 

socialrådgiver inden for de sidste 2 år. 

Vi formoder derfor, at de der har svaret har et godt kendskab til socialrådgivernes arbejdsop-

gaver og ansvarsområder og har stor erfaring med at ansætte nyuddannede socialrådgivere10. 

Vi ved dog ikke, om de ansatte nyuddannede socialrådgivere er uddannede fra Den sociale 

Højskole i Odense, men sandsynligheden for dette er stor. 

I analysen af ledernes svar skelnes der mellem ledere inden for forvaltningsområderne ”Be-

skæftigelse” og ”Børn-Familie” samt ”Andet”. Gruppen ”Andet” dækker her svarene fra lederne 

                                       
7 Arbejdsområdet ”Andet” dækker her ”Handicap- og Ældreområdet”, ”Sundhedsområdet”, ”Udsatte grupper”, ”Undervis-

ningsområdet”, ”Rådgivning i øvrigt (foreninger og interesseorganisationer)” og ”Andet”. Vi har valgt at have disse afkryds-

ningsmuligheder for at sammenligne ledernes arbejdsområder med dimittendernes arbejdsområder i dimittendundersøgel-

sen fra 2008 (Kristensen & Klitmøller, 2008). 
8 Ledelsesniveau: Øverste ledelsesniveau = forvaltningsledere, Mellemste ledelsesniveau = afdelingsledere, Nederste ledel-

sesniveau = gruppeledere og teamledere. 
9 Jo højere i hierarkiet, jo større er sandsynligheden for, at andelen af socialrådgivere falder, og omvendt. Teamlederne og 

gruppelederne fra undersøgelsen vil som hovedregel have en høj andel socialrådgiver, ellers havde de ikke fået spørgeske-

maet tilsendt. 
10 Se i øvrigt Bilag 2 for flere baggrundsoplysninger om lederne. 



9 
 

inden for ”Beskæftigelse, foranstaltning”, ”Børn-Familie, foranstaltning”, ”Handicap- og Ældre-

området”, ”Sundhedsområdet”, ”Udsatte grupper”, ”Undervisningsområdet” og ”Rådgivning i 

øvrigt (foreninger og interesseorganisationer)” og ”Andet”. I præsentationen af resultaterne 

benævner vi de to forvaltningsgrene ”Beskæftigelse” og ”Børn-Familie” uden yderligere præci-

sering. Der er således kun tale om forvaltningsområderne og ikke foranstaltningsområder disse 

steder. 

 

Kompetencer 

Til at vurdere, hvordan dimittenderne klarer sig som socialrådgivere inden for de konkrete ar-

bejdsområder og afdelinger, har vi stillet lederne nogle spørgsmål omhandlende socialrådgiver-

relevante professionskompetencer. Som tidligere anført i dimittendundersøgelsen fra 2008, har 

vi ikke i andre dimittend- eller aftagerundersøgelser set anvendelse af en eksplicit teori om 

professionskompetencer (Kristensen & Klitmøller, 2008:18). Vi har i denne aftagerundersøgel-

se valgt at analysere dimittendernes kompetencer ved at betragte kompetencebegrebet ud fra 

3 aspekter: 

 Vigtigheden af givne kompetencer for socialrådgiverarbejdet  

 Nyuddannede socialrådgiveres niveau inden for givne kompetencer 

 Ansvaret for socialrådgivernes tilegnelse af givne kompetencer 

Som inspiration til spørgsmålene om kompetencer har vi dels benyttet resultaterne fra den 

nævnte dimittendundersøgelse fra 2008 og dels interviewene fra den kvalitative del af denne 

aftagerundersøgelse. Derudover er vi blevet inspireret af Dansk Socialrådgiverforenings ”Kom-

petenceprofil” fra 2002, der deler socialrådgivernes professionskompetencer op i 4 overordne-

de kategorier, nemlig ”Fagkompetencer” (F), ”Udviklings- og læringskompetencer” (U), ”Per-

sonlige og kommunikative kompetencer” (P) samt ”Organisatoriske og administrative kompe-

tencer”, hvor den sidste kategori yderligere er opdelt i 3 underkategorier, nemlig ”Myndig-

hedskompetencer” (M), ”Organisatoriske kompetencer” (O) og ”Administrative kompetencer” 

(A). 

Vi har spurgt ind til i alt 20 konkrete kompetencer, som vi har inddelt i de 4 overordnede kate-

gorier fra Dansk Socialrådgiverforenings ”Kompetenceprofil”. Vi har således koncentreret os 

om følgende 20 kompetencer, som er vores bud på socialrådgiverrelevante forvaltningsmæssi-

ge kompetencer11: 

 

                                       
11 Bogstaverne i parentes anvendes i de efterfølgende tabeller i kolonnerne benævnt ”Kat.” 
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FAGKOMPETENCER (F) 

1 Identificere, beskrive og vurdere sociale problemer og ressourcer i deres helhed 

2 Vurdere og vælge relevante arbejdsmetoder 

3 Have kendskab til arbejdsområdets målgruppe 

UDVIKLINGS- OG LÆRINGSKOMPETENCER (U) 

4 Opsøge, tilegne sig og anvende ny viden og nye færdigheder 

5 Evaluere og kvalitetssikre eget arbejde 

PERSONLIGE OG KOMMUNIKATIVE KOMPETENCER (P) 

6 Skabe, vedligeholde og afslutte kontakt med brugeren 

7 Skabe og gennemføre forandring i samarbejde med brugeren 

8 Reflektere før beslutning træffes 

9 Håndtere konfliktsituationer, komplicerede afslag og vanskelige samtaler 

10 Være koordinator og den sagsførende i samarbejdssammenhænge 

11 Formulere sig kortfattet og præcis på skrift 

ORGANISATORISKE OG ADMINISTRATIVE KOMPETENCER 

Myndighedskompetencer (M) 

12 Forvalte og formidle Forvaltningsloven og Retssikkerhedsloven 

13 Forvalte og formidle de konkrete socialretlige love 

14 Påtage sig sin myndighedsrolle 

Organisatoriske kompetencer (O) 

15 Skelne mellem egen og andre afdelingers opgaver og ansvarsområder 

16 Agere i krydsfeltet mellem forventninger fra ledelse/politikere, samarbejdspartnere og brugere 

17 Forberede og forelægge sager på det ledelsesmæssige og/eller politiske niveau 

Administrative kompetencer (A) 

18 Dokumentere og begrunde beslutninger 

19 Arbejde systematisk 

20 Anvende IT-systemer 

 

 

Som det fremgår af tabellen, er der ikke lige mange kompetencer inden for de enkelte katego-

rier. Antallet af kompetencer afspejler aftagernes behov for kompetencer ifølge de gennemfør-

te interviews. I spørgeskemaet fik lederne også mulighed for at nævne andre vigtige kompe-

tence, som ikke var blandt de 20 udvalgte. Ud fra deres frie svar fremkom der ikke andre 

kompetencer end de 20 udvalgte.  

I den efterfølgende analyse af resultaterne vedrørende kompetencer har vi valgt at se bort fra 

kompetence nr. 17: ”Forberede og forelægge sager på det ledelsesmæssige og/eller politiske 

niveau”, da den afviger markant fra de øvrige kompetencer og derfor har en væsentlig indfly-

delse på gennemsnittet de steder, hvor kompetencen ville indgå i beregningerne for et mindre 

antal kompetencer. Den vurderes af lederne til at være den mindst vigtige kompetence og be-

tydeligt mindre vigtig end de øvrige med en forskel på 1,0 til den kompetence, der kommer 

tættest på. Lederne vurderer endvidere, at dimittenderne hverken udelukkende eller overve-

jende bør tilegne sig denne kompetence i løbet af uddannelsen. Følgende tabel angiver tallene 

for denne kompetence: 

 

Tabel 5: De 20 kompetencer inddelt i kategorier 
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Nr. Kat. Kompetence Vigtighed Niveau Forskel Tilegnelse 

17 O Forberede og forelægge sager på  

det ledelsesmæssige og/eller politiske niveau 

2,8 3,0 - 0,2 U+A 

 Gennemsnit i alt 1,4 2,7 - 1,3  
Forskel mellem gennemsnit i alt og kompetence nr. 17 - 1,4 - 0,3  

Tabel 6: Kompetence nr. 17 

 

Tabellerne i rapporten aflæses således: 

Nr.: angiver kompetencens nr. (1-19) 

Kat.: angiver kompetencens kategori 

Vigtighed: angiver ledernes vurdering af den givne kompetences vigtighed 

Niveau: angiver ledernes vurdering af dimittendernes niveau inden for den givne kompeten-

ce 

Forskel: angiver forskellen mellem ledernes vurdering af den givne kompetences vigtighed 

og dimittendernes niveau inden for den givne kompetence 

Tilegnelse: angiver ledernes vurdering af, hvor de socialrådgiverstuderende bør tilegne sig 

den givne kompetence (U = i uddannelsen, U+A = både i uddannelsen og på arbejdsstedet, 

A = på arbejdsstedet) 

Gennemsnit her: angiver gennemsnittet for kolonnens tal i den givne tabel 

Gennemsnit i alt: angiver gennemsnittet for alle 19 kompetencer ifølge alle lederne i den giv-

ne kolonne 

Forskel mellem gennemsnit: angiver forskellen mellem de to gennemsnit i den givne tabel 

 

Overblik 

Hovedfokus i denne rapport er på socialrådgiveres kompetencer. I dette afsnit vil vi fremdrage 

nogle hovedresultater. Den nærmere redegørelse for diverse afgrænsninger fremgår af senere 

afsnit. 

I beregningerne indgår 19 kompetencer. I nedenstående figur ses et koordinatsystem inddelt i 

4 rum, hvor ledernes vurdering af vigtigheden af en given kompetence er placeret vandret som 

X-akse, og ledernes vurdering af nyuddannede socialrådgiveres niveau er placeret lodret som 

Y-akse. På begge akser kan scoren variere fra 1,0 til 5,0 - hvor 1,0 er højeste vurdering: 
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Figur 1: Kompetencer inddelt i kompetencerum 

 

Rum 1: indeholder kompetencer, som lederne vurderer ikke er vigtige, og hvor nyuddannede 

socialrådgiveres niveau er højt. Socialrådgiverne er således på et højere niveau end vigtighe-

den tilsiger. Uddannelsen kan evt. fokusere mindre på de kompetencer, der falder i dette rum. 

Rum 2: indeholder kompetencer, som lederne vurderer er vigtige, og hvor nyuddannede social-

rådgiveres niveau er højt. Set fra aftagersiden fokuserer uddannelsen således på de relevante 

kompetencer. 

Rum 3: indeholder kompetencer, som lederne vurderer er vigtige, og hvor nyuddannede social-

rådgiveres niveau er lavt. Set fra aftagersiden kan uddannelsen vælge at fokusere mere på 

disse kompetencer. 

Rum 4: indeholder kompetencer, som lederne vurderer ikke er vigtige, og hvor nyuddannede 

socialrådgiveres niveau er lavt. Set fra aftagersiden behøver uddannelsen ikke at investere 

flere ressourcer her. 

Vi har i vores analyse placeret gennemsnitsscoren for de enkelte kompetencer ind i de relevan-

te kompetencerum12. Når der ses på alle besvarelser under ét, falder besvarelserne relativt 

samlet. Med én undtagelse falder alle kompetencer i rum 2, og her igen relativt samlet mht. 

                                       
12 Se Bilag 4: 4a, 4b, 4c og 4d. Tallene i disse bilag er hentet fra Bilag 3: 3a, 3b, 3c og 3d. 
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vigtighed (1,2 til 1,8) og mht. niveau (2,2 til 3,0).  Undtagelsen er kompetence nr. 9 ”håndtere 

konfliktsituationer, komplicerede afslag og vanskelige samtaler”, der falder i rum 3. 

I rapporten opdeler vi svarene efter ledernes arbejdsområde og skelner her mellem forvalt-

ningsområderne ”Beskæftige” og ”Børn-Familie” samt ”Andet”13. Kompetencerne fra de forskel-

lige områder fordeler sig således i de to kompetencerum 2 og 3, idet ingen falder i rum 1 og 4:  

ARBEJDSOMRÅDER RUM 2 RUM 3 
Alle arbejdsområder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 

12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20 
9 

Beskæftigelse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 
12, 13, 18, 19, 20 

9, 10, 14, 15, 16 

Børn-Familie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 
13, 14, 15, 16, 18, 20 

9, 11, 12, 19 

Andet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 18, 20 

19 

Tabel 7: Kompetencer inddelt i kompetencerum 

  

Kompetencer med en score på 3,0 på Y-aksen for dimittendernes niveau (hverken tilfredsstil-

lende eller utilfredsstillende), er medtaget i rum 214. 

Ved at foretage denne opdeling viser det sig, at området ”Beskæftigelse” har 5 kompetencer, 

som falder i rum 3, altså vigtige kompetencer, men utilfredsstillende niveau, og for området 

”Børn-Familie” falder 4 kompetencer i dette rum.  

Det overordnede billede for alle arbejdsområder, hvor der kun er én kompetence i rum 2 æn-

dres altså, når vi kigger på de to forvaltningsgrene. Dette skyldes, at med undtagelse af kom-

petence nr. 9 ”håndtere konfliktsituationer, komplicerede afslag og vanskelige samtaler”, vur-

derer lederne fra ”Beskæftigelse” at dimittendernes niveau er utilfredsstillende på andre områ-

der end lederne fra ”Børn-Familie”. Arbejdsområdet ”Andet” adskiller sig ved kun at have én 

kompetence, hvor lederne vurderer niveauet som utilfredsstillende, nemlig nr. 19 ”arbejde 

systematisk”. 

 

 

 

                                       
13 Arbejdsområdet ”Andet” dækker her ”Beskæftigelse, foranstaltning”, ”Børn-Familie, foranstaltning”, ”Handicap- og Ældre-

området”, ”Sundhedsområdet”, ”Udsatte grupper”, ”Undervisningsområdet”, ”Rådgivning i øvrigt (foreninger og interesseor-

ganisationer)” og ”Andet”. 
14 Kompetencer med en score på 3,0 mht. niveau: Alle arbejdsområder: nr. 14, 15, 16, 19, Beskæftigelse: nr. 19, Børn-Familie: 

nr. 14, Andet: nr. 9.  
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Følgende tabeller viser de kompetencer, hvor niveauet vurderes til at være utilfredsstillende i 

de to forvaltningsgrene:  

BESKÆFTIGELSE 

Nr. Kompetence 

9 Håndtere konfliktsituationer, komplicerede afslag og vanskelige samtaler 

10 Være koordinator og den sagsførende i samarbejdssammenhænge 

14 Påtage sig sin myndighedsrolle 

15 Skelne mellem egen og andre afdelingers opgaver og ansvarsområder* 

16 Agere i krydsfeltet mellem forventninger  

fra ledelse/politikere, samarbejdspartnere og brugere 

Tabel 8: Kompetencer med høj vigtighed og utilfredsstillende niveau, Beskæftigelse 

 

BØRN-FAMILIE 

Nr. Kompetence 

9 Håndtere konfliktsituationer, komplicerede afslag og vanskelige samtaler 

11 Formulere sig kortfattet og præcis på skrift 

12 Forvalte og formidle Forvaltningsloven og Retssikkerhedsloven 

19 Arbejde systematisk 

Tabel 9: Kompetencer med høj vigtighed og utilfredsstillende niveau, Børn Familie 

 

I forhold til de enkelte kompetencer har vi også spurgt lederne om, hvor de mener at de givne 

kompetencer bør tilegnes (enten i uddannelsen, på arbejdsstedet eller begge steder).  

I tabellerne overfor er der med fed markeret de kompetencer, hvor tilegnelsen ifølge lederne 

primært er en opgave for uddannelsesstedet. Der er således én kompetence med utilfredsstil-

lende niveau, hvor lederne vurderer at uddannelsesstedet er den primære ansvarlige, nemlig 

kompetence nr. 12 inden for ”Børn-Familie”: ”forvalte og formidle Forvaltningsloven og Rets-

sikkerhedsloven”. Tilsvarende er der med * markeret de kompetencer, hvor tilegnelsen ifølge 

lederne primært er en opgave for arbejdsstedet. Her er der én kompetence med utilfredsstil-

lende niveau, hvor lederne vurderer at arbejdsstedet er den primære ansvarlige, nemlig kom-

petence nr. 15 inden for ”Beskæftigelse”: ”skelne mellem egen og andre afdelingers opgaver 

og ansvarsområder”.  

 

Vi kan derfor drage følgende konklusioner:   

 Samlet set vurderer lederne, at de adspurgte kompetencer er vigtige, og at niveauet 

hos nyuddannede socialrådgivere er tilfredsstillende 
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 Når lederne opdeles efter arbejdsområde, viser der sig for de to forvaltningsområder 

”Beskæftigelse” og ”Børn-Familie” nogle kompetencer, hvor lederne finder de nyuddan-

nede socialrådgiveres niveau utilfredsstillende 

 Der er med undtagelse af én kompetence tale om forskellige kompetencer, hvor lederne 

inden for henholdsvis ”Beskæftigelse” og ”Børn-Familie” finder de nyudannede social-

rådgiveres niveau utilfredsstillende  

 For de kompetencer, hvor de nyuddannede socialrådgiveres niveau findes utilfredsstil-

lende, mener lederne kun i ét tilfælde, at tilegnelsen primært er uddannelsesstedets 

opgave 

 For de kompetencer, hvor de nyuddannede socialrådgiveres niveau findes utilfredsstil-

lende, mener lederne kun i ét tilfælde, at tilegnelsen primært er arbejdsstedets opgave 

 

I de følgende afsnit vil vi behandle kompetencerne ud fra henholdsvis kompetencernes vigtig-

hed, dimittendernes niveau og tilegnelse af kompetencerne.  

 

Kompetencernes vigtighed 

For at kunne evaluere ledernes vurdering af dimittendernes niveau, har vi indledningsvist fore-

taget en behovsafstemning i forhold til socialrådgiveres professionskompetencer. Vi har derfor 

bedt lederne om at vurdere de konkrete kompetencers vigtighed inden for det område, de er 

leder for15. Alle udvalgte kompetencer vurderes til at være vigtige socialrådgiverrelevante 

kompetencer. Vurderingerne af kompetencernes vigtighed går således fra 1,2 - 1,8 på en skala 

fra 1-5 for alle arbejdsområder, hvor 1 er højeste vigtighed.  

I dette afsnit vil vi fokusere på de 5 kompetencer med henholdsvis højeste og laveste grad af 

vigtighed og kigge på dem i forhold til ledernes vurdering af dimittendernes niveau16. De 5 

vigtigste kompetencer ifølge alle lederne er følgende17: 

 

 

                                       
15 Svarmuligheder: Meget vigtig, vigtig, hverken vigtig eller uvigtig, uvigtig, meget uvigtig, ved ikke. 
16 Alle kompetencer er oplistet i Bilag 3a. 
17 I alt 8 kompetencer vurderes til at have en vigtighed på 1,2. Vi har valgt de 5 vigtigste ud i denne tabel ved at kigge på antal-

let af svar for ”meget vigtig” og ”vigtig”. Denne procedure har vi valgt ved alle udvælgelser. 
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ALLE ARBEJDSOMRÅDER 

Nr. Kat. Kompetence Vigtighed Niveau Forskel Tilegnelse 

19 A Arbejde systematisk 1,2 3,0 - 1,8 U 

6 P Skabe, vedligeholde og afslutte kontakt med  

brugeren 

1,2 2,2 - 1,0 U+A 

8 P Reflektere før beslutning træffes 1,2 2,4 - 1,2 U+A 

14 M Påtage sig sin myndighedsrolle 1,2 3,0 - 1,8 U+A 

9 P Håndtere konfliktsituationer, komplicerede afslag  

og vanskelige samtaler 

1,2 3,2 - 2,0 U+A 

  Gennemsnit her 1,2 2,8 - 1,6  

Gennemsnit i alt 1,4 2,7 - 1,3 
Forskel mellem gennemsnit 0,2 - 0,1  

Tabel 10: De 5 vigtigste kompetencer, Alle arbejdsområder 

 

Den vigtigste kompetence vurderes til at være ”arbejde systematisk”, og den indgår i underka-

tegorien ”Administrative kompetencer”. Derudover er der tre kompetencer fra kategorien ”Per-

sonlige og kommunikative kompetencer”, nemlig ”skabe, vedligeholde og afslutte kontakt med 

brugeren”, ”reflektere før beslutning træffes” samt ”håndtere konfliktsituationer, komplicerede 

afslag og vanskelige samtaler”, mens den sidste indgår i kategorien ”Myndighedskompeten-

cer”, nemlig ”påtage sig sin myndighedsrolle”. 

Kigger vi på dimittendernes niveau i forhold til netop disse 5 kompetencer ser vi en tydelig 

opdeling. Forskellen mellem vigtighed og niveau er over gennemsnittet for kompetencerne 

”håndtere konfliktsituationer, komplicerede afslag og vanskelige samtaler” med en forskel på -

2,0 og ”arbejde systematisk” samt ”påtage sig sin myndighedsrolle” med en forskel på -1,8, 

hvilket ligger væsentligt højere end den gennemsnitlige forskel på alle kompetencer på -1,3.  

Forskellen mellem vigtighed og niveau er under gennemsnittet for kompetencerne ”skabe, 

vedligeholde og afslutte kontakt med brugeren” og ”reflektere før beslutning træffes”. Disse to 

indgår begge i kategorien ”Personlige og kommunikative kompetencer”. 

Ud fra ledernes vurdering af, hvor kompetencerne bør tilegnes kan vi se, at den vigtigste kom-

petence ”arbejde systematisk” bør tilegnes i uddannelsen, mens de fire andre bør tilegnes bå-

de i uddannelsen og på arbejdsstedet. 
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De 5 mindst vigtige kompetencer er ifølge alle lederne følgende: 

ALLE ARBEJDSOMRÅDER 

Nr. Kat. Kompetence Vigtighed Niveau Forskel Tilegnelse 

16 O Agere i krydsfeltet mellem forventninger fra  

ledelse/politikere, samarbejdspartnere og brugere 

1,8 3,0 - 1,2 A 

5 U Evaluere og kvalitetssikre eget arbejde 1,6 2,8 - 1,2 U+A 

2 F Vurdere og vælge relevante arbejdsmetoder 1,6 2,7 - 1,1 U+A 

3 F Have kendskab til arbejdsområdets målgruppe 1,6 2,6 - 1,0 U+A 

10 P Være koordinator og den sagsførende  

i samarbejdssammenhænge 

1,5 2,9 - 1,4 U+A 

  Gennemsnit her 1,6 2,8 - 1,2  

Gennemsnit i alt 1,4 2,7 - 1,3 
Forskel mellem gennemsnit - 0,2 - 0,1  

Tabel 11: De 5 mindst vigtige kompetencer, Alle arbejdsområder 

 

Også disse kompetencer vurderes til at være vigtige, jf. den gennemsnitlige score på 1,6. 

 

Den mindst vigtige kompetence vurderes til at være ”agere i krydsfeltet mellem forventninger 

fra ledelse/politikere, samarbejdspartnere og brugere”, der indgår i underkategorien ”Organi-

satoriske kompetencer”. Derefter kommer en kompetence fra kategorien ”Udviklings- og læ-

ringskompetencer”, nemlig ”evaluere og kvalitetssikre eget arbejde”. Derudover indgår to 

kompetencer i kategorien ”Fagkompetencer”, nemlig ”vurdere og vælge relevante arbejdsme-

toder” og ”have kendskab til arbejdsområdets målgruppe”, mens den sidste kompetence ind-

går i kategorien ”Personlige og kommunikative kompetencer”, nemlig ”være koordinator og 

den sagsførende i samarbejdssammenhænge”. 

Kigger vi også her på dimittendernes niveau i forhold til disse 5 kompetencer ser vi, at forskel-

len mellem vigtighed og niveau er mindst ved kompetencen ”have kendskab til arbejdsområ-

dets målgruppe” (-1,0) og størst ved kompetencen ”være koordinator og den sagsførende i 

samarbejdssammenhænge” (-1,4).  

Den mindst vigtige kompetence bør ifølge lederne tilegnes på arbejdsstedet, mens de fire an-

dre bør tilegnes både i uddannelsen og på arbejdsstedet. 

For at se, om ledernes svar varierer afhængig af deres arbejdsområde, har vi valgt at krydsta-

bulere kompetencernes vigtighed med ledernes arbejdsområde. Inden for forvaltningsområdet 

”Beskæftigelse” går vurderingerne fra 1,1 - 1,9. Nedenstående tabel viser de 5 vigtigste kom-

petencer ifølge lederne fra denne forvaltningsgren18:  

 

                                       
18 Alle kompetencer er oplistet i forhold til arbejdsområdet ”Beskæftigelse” i Bilag 3b. 
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BESKÆFTIGELSE 

Nr. Kat. Kompetence Vigtighed Niveau Forskel Tilegnelse 

14 M Påtage sig sin myndighedsrolle 1,1 3,2 - 2,1 U+A 
9 P Håndtere konfliktsituationer, komplicerede afslag  

og vanskelige samtaler 
1,3 3,3 - 2,0 U+A 

19 A Arbejde systematisk 1,3 3,0 - 1,7 U 
18 A Dokumentere og begrunde beslutninger 1,3 2,9 - 1,6 U+A 
12 M Forvalte og formidle Forvaltningsloven  

og Retssikkerhedsloven 
1,3 2,7 - 1,4 U 

  Gennemsnit her 1,3 3,0 - 1,7  

Gennemsnit i alt 1,4 2,7 - 1,3 
Forskel mellem gennemsnit 0,1 - 0,3  

Tabel 12: De 5 vigtigste kompetencer, Beskæftigelse 

 

Her ser vi, at to af de 5 kompetencer indgår i underkategorien ”Myndighedskompetencer”, 

nemlig ”påtage sig sin myndighedsrolle” og ”forvalte og formidle Forvaltningsloven og Retssik-

kerhedsloven”. Derudover er der to kompetencer fra underkategorien ”Administrative kompe-

tencer”, nemlig ”arbejde systematisk” og ”dokumentere og begrunde sine beslutninger”, mens 

den sidste indgår i kategorien ”Personlige og kommunikative kompetencer”, nemlig ”håndtere 

konfliktsituationer, komplicerede afslag og vanskelige samtaler”.  

Inden for forvaltningsområdet ”Børn-Familie” går vurderingerne fra 1,0 - 1,8, og ifølge lederne 

herfra er de 5 vigtigste kompetencer følgende19:  

BØRN-FAMILIE 

Nr. Kat. Kompetence Vigtighed Niveau Forskel Tilegnelse 

13 M Forvalte og formidle de konkrete  
socialretlige love 

1,0 2,9 - 1,9 U 

8 P Reflektere før beslutning træffes 1,0 2,6 - 1,6 U+A 
6 P Skabe, vedligeholde og afslutte kontakt  

med brugeren 
1,0 2,3 - 1,3 U+A 

19 A Arbejde systematisk 1,1 3,2 - 2,1 U+A 
11 P Formulere sig kortfattet og præcis på skrift 1,1 3,2 - 2,1 U+A 
  Gennemsnit her 1,0 2,8 - 1,8  

Gennemsnit i alt 1,4 2,7 - 1,3 
Forskel mellem gennemsnit - 0,4 - 0,1  

Tabel 13: De 5 vigtigste kompetencer, Børn-Familie 

 

Her er den vigtigste kompetence ”forvalte og formidle de konkrete og socialretlige love”, der 

indgår i underkategorien ”Myndighedskompetencer”. Derudover er der tre kompetencer fra 

kategorien ”Personlige og kommunikative kompetencer”, nemlig ”reflektere før beslutning 

træffes”, ”skabe, vedligeholde og afslutte kontakt med brugeren” og ”formulere sig kortfattet 

og præcis på skrift”, mens den sidste indgår i underkategorien ”Administrative kompetencer”, 

nemlig ”arbejde systematisk”. 

                                       
19 Alle kompetencer er oplistet i forhold til arbejdsområdet ”Børn-Familie” i Bilag 3c. 
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Sammenligner vi de 5 vigtigste kompetencer for henholdsvis ”Beskæftigelse” og ”Børn-Familie” 

er der kun én kompetence, som optræder begge steder, nemlig den administrative kompeten-

ce ”arbejde systematisk”, som også sammenlagt er den vigtigste kompetence for alle arbejds-

områder. Dimittendernes niveau i forhold til netop denne kompetence vurderer lederne fra 

”Børn-Familie” til at være lidt lavere end lederne fra ”Beskæftigelse” (forskel på 0,2).  

Lederne fra ”Beskæftigelse” synes at vægte de organisatoriske og administrative kompetencer 

højest, hvorimod lederne fra ”Børn-Familie” vægter de personlige og kommunikative kompe-

tencer højest. 

Generelt kan vi se, at lederne fra ”Børn-Familie” gennemsnitligt vurderer vigtigheden af de 5 

vigtigste kompetencer højere end lederne fra ”Beskæftigelse” (1,0 over for 1,3). Derudover 

kommer det frem, at lederne fra ”Børn-Familie” gennemsnitligt vurderer de nyuddannede soci-

alrådgiveres niveau til at være højere end lederne fra ”Beskæftigelse” inden for de 5 vigtigste 

kompetencer for hvert forvaltningsområde (2,8 over for 3,0). 

Kigger vi på, hvor de vigtigste kompetencer ifølge lederne bør tilegnes, er der i tabellen for 

”Børn-Familie” én kompetence, som bør tilegnes i uddannelsen og fire kompetencer, som bør 

tilegnes både i uddannelsen og på arbejdsstedet, mens der i tabellen for ”Beskæftigelse” er to 

kompetencer, som bør tilegnes i uddannelsen og tre, som bør tilegnes både i uddannelsen og 

på arbejdsstedet. 

Den gennemsnitlige forskel mellem de 5 vigtigste kompetencer og dimittendernes niveau er 

næsten den samme for begge områder (-1,7 og -1,8). Vi kan derfor konstatere, at ledernes 

tilfredshed med dimittendernes niveau er næsten den samme i de to forvaltningsgrene. Vi går 

her ud fra betragtningen ”jo lavere forskel mellem vigtighed og niveau, jo højere tilfredshed 

med dimittendernes præstationer”, da forskellen netop viser balancen mellem aftagernes 

kompetencebehov og dimittendernes erhvervede niveau inden for de givne socialrådgiverrele-

vante kompetencer. 

 

Dimittendernes niveau 

I dette afsnit vil vi kigge på ledernes vurdering af dimittendernes niveau i forhold til de konkre-

te kompetencer20. Samlet set går vurderingerne af dimittendernes niveau fra 2,2 – 3,2. Her vil 

vi fokusere på de 5 kompetencer, hvor dimittendernes niveau vurderes til at være henholdsvis 

højest og lavest. De 5 kompetencer, hvor niveauet er højest ifølge alle lederne er følgende: 

                                       
20 Svarmuligheder: Meget tilfredsstillende, tilfredsstillende, hverken tilfredsstillende eller utilfredsstillende, utilfredsstillende, 

meget utilfredsstillende, ved ikke. 
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ALLE ARBEJDSOMRÅDER 

Nr. Kat. Kompetence Vigtighed Niveau Forskel Tilegnelse 

4 U Opsøge, tilegne sig og anvende  

ny viden og nye færdigheder 

1,4 2,2 - 0,8 U+A 

6 P Skabe, vedligeholde og afslutte kontakt  

med brugeren 

1,2 2,2 - 1,0 U+A 

8 P Reflektere før beslutning træffes 1,2 2,4 - 1,2 U+A 

20 A Anvende IT-systemer 1,3 2,4 - 1,1 U+A 

7 P Skabe og gennemføre forandring  

i samarbejde med brugeren 

1,2 2,4 - 1,2 A 

  Gennemsnit her 1,3 2,3 - 1,1  

Gennemsnit i alt 1,4 2,7 - 1,3 

Forskel mellem gennemsnit 0,1 0,4  

Tabel 14: De 5 kompetencer med højeste niveau, Alle arbejdsområder 

 

Det, som dimittenderne vurderes til at være bedst til, er at ”opsøge, tilegne sig og anvende ny 

viden og nye færdigheder”, og denne kompetence indgår i kategorien ”Udviklings- og lærings-

kompetencer”. Derudover indgår tre af de 5 kompetencer i kategorien ”Personlige og kommu-

nikative kompetencer”, nemlig ”skabe, vedligeholde og afslutte kontakt med brugeren”, ”re-

flektere før beslutning træffes” og ”skabe og gennemføre forandring i samarbejde med bruge-

ren”, mens den sidste indgår i underkategorien ”Administrative kompetencer”, nemlig ”anven-

de IT-systemer”. Dimittenderne vurderes dermed til at være stærkest inden for de ”Personlige 

og kommunikative kompetencer”. 

Kigger vi på forskellen mellem kompetencernes vigtighed og dimittendernes niveau inden for 

disse 5 kompetencer ser vi, at den gennemsnitlige forskel her er mindre end den gennemsnit-

lige forskel for alle 19 kompetencer (-1,1 over for -1,3). Det, som dimittenderne er gode til, 

vurderes altså samtidig til at være vigtige kompetencer. To af kompetencerne er også blandt 

de 5 vigtigste kompetencer, nemlig ”skabe, vedligeholde og afslutte kontakt med brugeren” og 

”reflektere før beslutning træffes”. 

Fire af de 5 kompetencer, hvor niveauet er højest, mener lederne bør tilegnes både i uddan-

nelsen og på arbejdsstedet, mens en udelukkende eller overvejende bør tilegnes på arbejds-

stedet, nemlig ”skabe og gennemføre forandring i samarbejde med brugeren”. 

De nyuddannedes evne til at ”reflektere før beslutning træffes” blev i vores interviews yderli-

gere beskrevet som deres evne til at overveje relevante forhold og konsekvenser ved at træffe 

forskellige beslutninger. Nogle ledere gav udtryk for, at de nyuddannede hurtigt gik fra pro-

blemstilling til løsning uden at reflektere tilstrækkeligt over problemstillingens indhold og for-

skellige løsningsmuligheder. I spørgeskemaundersøgelsen viser ledernes samlede vurdering 

imidlertid, at de nyuddannede evner denne kompetence tilfredsstillende. 
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De 5 kompetencer, hvor niveauet ifølge alle lederne er lavest er følgende: 

ALLE ARBEJDSOMRÅDER 

Nr. Kat. Kompetence Vigtighed Niveau Forskel Tilegnelse 

9 P Håndtere konfliktsituationer,  

komplicerede afslag og vanskelige samtaler 

1,2 3,2 - 2,0 U+A 

16 O Agere i krydsfeltet mellem forventninger  

fra ledelse/politikere, samarbejdspartnere  

og brugere 

1,8 3,0 - 1,2 A 

14 M Påtage sig sin myndighedsrolle 1,2 3,0 - 1,8 U+A 

19 A Arbejde systematisk 1,2 3,0 - 1,8 U 

15 O Skelne mellem egen og andre afdelingers  

opgaver og ansvarsområder 

1,3 3,0 - 1,7 A 

  Gennemsnit her 1,3 3,0 - 1,7  

Gennemsnit i alt 1,4 2,7 - 1,3 

Forskel mellem gennemsnit 0,1 - 0,3  

Tabel 15: De 5 kompetencer med laveste niveau, Alle arbejdsområder 

 

Det, som dimittenderne vurderes til at være dårligst til, er at ”håndtere konfliktsituationer, 

komplicerede afslag og vanskelige samtaler”, og den kompetence indgår i kategorien ”Person-

lige og kommunikative kompetencer”. Derudover indgår to kompetencer i underkategorien 

”Organisatoriske kompetencer”, nemlig ”agere i krydsfeltet mellem forventninger fra ledel-

se/politikere, samarbejdspartnere og brugere” og ”skelne mellem egen og andre afdelingers 

opgaver og ansvarsområder”. De to sidste kompetencer indgår i henholdsvis underkategorien 

”Myndighedskompetencer”, nemlig ”påtage sig sin myndighedsrolle” og underkategorien ”Ad-

ministrative kompetencer”, nemlig ”arbejde systematisk”. Ud af de 5 kompetencer indgår altså 

fire i kategorien ”Organisatoriske og administrative kompetencer”. 

Kigger vi på disse 5 kompetencers vigtighed ser vi, at tre af dem også vurderes til at være 

blandt de 5 vigtigste kompetencer, nemlig ”arbejde systematisk”, ”påtage sig sin myndigheds-

rolle” og ”håndtere konfliktsituationer, komplicerede afslag og vanskelige samtaler”. Gennem-

snitligt vurderes de 5 til at være vigtigere end gennemsnittet for alle 19 kompetencer (1,3 her 

over for 1,4 i alt). Forskellen mellem vigtighed og niveau er markant for kompetencen med det 

laveste niveau, nemlig ”håndtere konfliktsituationer, komplicerede afslag og vanskelige samta-

ler” med en forskel på -2,0. Den mindste forskel ser vi ved kompetencen ”agere i krydsfeltet 

mellem forventninger fra ledelse/politikere, samarbejdspartnere og brugere” (-1,2), hvilket 

imidlertid skyldes kompetencens lave vigtighed (1,8).  

Ifølge lederne bør tilegnelsen af de 5 kompetencer, som dimittenderne er dårligst til, ske både 

i uddannelsen og på arbejdsstedet. Kun én kompetence vurderes til at blive tilegnet overve-

jende eller udelukkende i uddannelsen, nemlig ”arbejde systematisk”, som samtidig også vur-

deres til at være den mest vigtige kompetence ud af de 19, mens to kompetencer vurderes til 
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at blive tilegnet overvejende eller udelukkende på arbejdsstedet, nemlig ”agere i krydsfeltet 

mellem forventninger fra ledelse/politikere, samarbejdspartnere og brugere” samt ”skelne mel-

lem egen og andre afdelingers opgaver og ansvarsområder”.  

I vores interviews kom flere af lederne ind på de nyuddannedes vanskeligheder ved at ”skelne 

mellem egen og andre afdelingers opgaver og ansvarsområder”. Dette kommer blandt andet til 

udtryk ved de nyuddannedes problemer med at skelne mellem opgaverne inden for henholds-

vis forvaltningsområdet og foranstaltningsområdet, også benævnt bestiller- og udførerdelen. 

Dette blev især fremhævet af lederne fra ”Beskæftigelse”, der blandt andet oplever at de ny-

uddannede ikke kan skelne mellem 3-delingen ”Jobcenter, Socialafdeling, Ydelseskontor”. Le-

derne fra ”Beskæftigelse” fortalte endvidere, at det allerede i de nyuddannedes jobansøgninger 

er tydeligt, at de tror at de vil komme til at arbejde med nogle opgaver, som ikke ligger inden 

for beskæftigelsesområdet og forvaltningsområdet. De nyuddannede vil gerne hjælpe det hele 

menneske og bliver derfor overrasket over opdelingen af arbejdsopgaverne. Dette kan ifølge 

lederne give de nyuddannede problemer med at kunne overleve i arbejdet, da de påtager sig 

for mange arbejdsopgaver.  

For at afklare, om ledernes vurderinger af dimittendernes niveau varierer afhængig af deres 

arbejdsområder har vi også her foretaget en krydstabulering. Inden for forvaltningsområdet 

”Beskæftigelse” går vurderingerne fra 2,2 – 3,5. Ifølge lederne fra dette område er dimitten-

dernes niveau lavest inden for følgende 5 kompetencer: 

BESKÆFTIGELSE 

Nr. Kat. Kompetence Vigtighed Niveau Forskel Tilegnelse 

15 O Skelne mellem egen og andre afdelingers  
opgaver og ansvarsområder 

1,4 3,5 - 2,1 A 

10 P Være koordinator og den sagsførende  
i samarbejdssammenhænge 

1,7 3,5 - 1,8 U+A 

9 P Håndtere konfliktsituationer,  
komplicerede afslag og vanskelige samtaler 

1,3 3,3 - 2,0 U+A 

16 O Agere i krydsfeltet mellem forventninger fra  
ledelse/politikere, samarbejdspartnere og brugere 

1,9 3,3 - 1,4 U+A 

14 M Påtage sig sin myndighedsrolle 1,1 3,2 - 2,1 U+A 
  Gennemsnit her 1,5 3,4 - 1,9  

Gennemsnit i alt 1,4 2,7 - 1,3 
Forskel mellem gennemsnit - 0,1 - 0,7  

Tabel 16: De 5 kompetencer med laveste niveau, Beskæftigelse 

 

To af disse 5 kompetencer vurderes også til at være blandt de 5 vigtigste kompetencer for 

”Beskæftigelse”, nemlig ”påtage sig sin myndighedsrolle” og ”håndtere konfliktsituationer, 

komplicerede afslag og vanskelige samtaler”, mens en vurderes til at være den mindst vigtige, 

nemlig ”agere i krydsfeltet mellem forventninger fra ledelse/politikere, samarbejdspartnere og 

brugere. Ingen af de 5 kompetencer bør ifølge lederne overvejende eller udelukkende tilegnes 
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i uddannelsen. Én af dem vurderes til at være en opgave for det enkelte arbejdssted, nemlig 

”skelne mellem egen og andre afdelingers opgaver og ansvarsområder”. 

Inden for forvaltningsområdet ”Børn-Familie” går vurderingerne fra 2,0 – 3,3. Lederne herfra 

vurderer dimittendernes niveau til at være lavest inden for følgende 5 kompetencer: 

BØRN-FAMILIE 

Nr. Kat. Kompetence Vigtighed Niveau Forskel Tilegnelse 

12 M Forvalte og formidle Forvaltningsloven  
og Retssikkerhedsloven 

1,2 3,3 - 2,1 U 

9 P Håndtere konfliktsituationer,  
komplicerede afslag og vanskelige samtaler 

1,2 3,3 - 2,1 U+A 

11 P Formulere sig kortfattet og præcis på skrift 1,1 3,2 - 2,1 U+A 
19 A Arbejde systematisk 1,1 3,2 - 2,1 U+A 
14 M Påtage sig sin myndighedsrolle 1,1 3,0 - 1,9 U+A 
  Gennemsnit her 1,1 3,2 - 2,1  

Gennemsnit i alt 1,4 2,7 - 1,3 
Forskel mellem gennemsnit 0,3 - 0,5  

Tabel 17: De 5 kompetencer med laveste niveau, Børn-Familie 

 

Lederne inden for ”Beskæftigelse” og ”Børn-Familie” er således enige om, at dimittendernes 

niveau er lavest inden for to kompetencer, nemlig ”påtage sig sin myndighedsrolle” samt 

”håndtere konfliktsituationer, komplicerede afslag og vanskelige samtaler”.  

Ser vi på de 5 kompetencers vigtighed er det bemærkelsesværdigt, at de 5 kompetencer med 

laveste niveau ifølge lederne fra ”Børn-Familie” samtidig vurderes til gennemsnitligt at være 

vigtigere end alle 19 kompetencer (1,1 her over for 1,4 i alt). To af dem vurderes også til at 

være blandt de 5 vigtigste kompetencer for ”Børn-Familie”, nemlig ”formulere sig kortfattet og 

præcis på skrift” og ”arbejde systematisk”. Én af de 5 kompetencer bør ifølge lederne overve-

jende eller udelukkende tilegnes i uddannelsen, nemlig ”forvalte og formidle Forvaltningsloven 

og Retssikkerhedsloven”, mens de øvrige bør tilegnes både i uddannelsen og på arbejdsstedet. 

Forskellen mellem kompetencernes vigtighed og dimittendernes niveau i de to foregående ta-

beller er størst inden for området ”Børn-Familie” med en gennemsnitlig forskel på -2,1 over for 

området ”Beskæftigelse” med en gennemsnitlig forskel på -1,9.  

I vores interviews kom nogle ledere ind på de nyuddannedes vanskeligheder ved at ”formulere 

sig kortfattet og præcis på skrift” i deres journalskrivning og brevskrivning. De nyuddannede 

er i journalskrivningen meget optagede af at gengive relationen til den enkelte bruger og har 

derfor svært ved at konkretisere. I brevskrivningen har nogle svært ved at formulere sig som 

offentlig myndighedsperson og ved at begrunde afgørelser og henvise til relevant dokumenta-

tion. Lederne efterspørger derfor, at der i uddannelsen sættes mere fokus på vigtigheden af 

sprog og stil i socialrådgivernes skriftlige kommunikation, da skriftlig kommunikation gemmes i 



24 
 

længere perioder og har stor betydning for brugernes retssikkerhed. Dimittenderne, der har 

været i praktik i en kommunal forvaltningsafdeling, vurderes imidlertid til at være bedre til at 

formulere sig kortfattet og præcis på skrift. 

Både lederne fra ”Beskæftigelse” og ”Børn-Familie” vurderer de nyuddannedes evne til at ”på-

tage sig sin myndighedsrolle” som lav (3,2 og 3,0). I de gennemførte interviews blev denne 

kompetence yderligere beskrevet som de nyuddannedes vanskeligheder ved at skelne mellem 

deres roller som henholdsvis professionel og offentlig person og privat person. Flere ledere 

gjorde opmærksom på, at afdelingerne arbejder bevidst med denne problematik for netop at 

gøre rolleafgrænsningen mere skarp og for at beskytte sagsbehandlerne, da dette ikke kun 

betragtes som en vanskelig opgave for nyuddannede.  

 

Forskel mellem kompetencernes vigtighed og dimittendernes niveau 

For at vurdere ledernes tilfredshed med dimittendernes præstationer vil vi nu kigge på forskel-

len mellem ledernes vurdering af kompetencernes vigtighed og dimittendernes niveau. Her 

betragtes en lille forskel som høj tilfredshed, mens en stor forskel bør give anledning til nær-

mere refleksioner. 

De 5 kompetencer med mindst forskel mellem kompetencernes vigtighed og dimittendernes 

niveau er ifølge alle lederne følgende: 

ALLE ARBEJDSOMRÅDER 

Nr. Kat. Kompetence Vigtighed Niveau Forskel Tilegnelse 

4 U Opsøge, tilegne sig og anvende ny viden  

og nye færdigheder 

1,4 2,2 - 0,8 U + A 

1 F Identificere, beskrive og vurdere  

sociale problemer og ressourcer i deres helhed 

1,5 2,5 -1,0 U + A 

6 P Skabe, vedligeholde og afslutte kontakt  

med brugeren 

1,2 2,2 - 1,0 U + A 

3 F Have kendskab til arbejdsområdets målgruppe 1,6 2,6 - 1,0 U + A 

20 A Anvende IT-systemer 1,3 2,4 - 1,1 U + A 

  Gennemsnit her 1,4 2,4 - 1,0  

Gennemsnit i alt 1,4 2,7 - 1,3 
Forskel mellem gennemsnit 0,0 0,3  

Tabel 18: De 5 kompetencer med mindst forskel mellem kompetencernes vigtighed  

og dimittendernes niveau, Alle arbejdsområder 

 

Der er således størst overensstemmelse mellem aftagernes behov og dimittendernes erhver-

vede kompetencer i forhold til kompetencen ”opsøge, tilegne sig og anvende ny viden og nye 

færdigheder”, som også samlet set vurderes til at være dimittendernes stærkeste kompetence. 

Vigtigheden af de 5 kompetencer vurderes til at være på samme niveau som det samlede gen-
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nemsnit for alle 19 kompetencer (1,4). Derudover er to af de 5 kompetencer også blandt de 5 

kompetencer, som dimittenderne vurderes til at være bedst til, nemlig ”skabe, vedligeholde og 

afslutte kontakt med brugeren” og ”anvende IT-systemer”. Niveauet i ovenstående tabel er her 

gennemsnitligt på 2,4 – altså bedre end det gennemsnitlige niveau på 2,7 for alle 19 kompe-

tencer. På den anden side indgår kun én kompetence også i de 5 vigtigste kompetencer for alle 

arbejdsområder, nemlig ”skabe, vedligeholde og afslutte kontakt med brugeren”. Den samme 

kompetence indgår også i de 5 vigtigste kompetencer for området ”Børn-Familie”. Ingen af de 

fem kompetencer, hvor forskellen mellem vigtighed og niveau er mindst, indgår i de 5 vigtigste 

kompetencer for området ”Beskæftigelse”. 

De 5 kompetencer med størst forskel mellem kompetencernes vigtighed og dimittendernes 

niveau er ifølge alle lederne følgende: 

ALLE ARBEJDSOMRÅDER 

Nr. Kat. Kompetence Vigtighed Niveau Forskel Tilegnelse 

9 P Håndtere konfliktsituationer, komplicerede afslag  

og vanskelige samtaler 

1,2 3,2 - 2,0 U + A 

19 A Arbejde systematisk 1,2 3,0 - 1,8 U 

14 M Påtage sig sin myndighedsrolle 1,2 3,0 - 1,8 U + A 

15 O Skelne mellem egen og andre afdelingers opgaver  

og ansvarsområder 

1,3 3,0 - 1,7 A 

11 P Formulere sig kortfattet og præcis på skrift 1,3 2,9 - 1,6 U 

  Gennemsnit her 1,2 3,0 - 1,8  

Gennemsnit i alt 1,4 2,7 - 1,3 

Forskel mellem gennemsnit 0,2 - 0,3  

Tabel 19: De 5 kompetencer med størst forskel mellem kompetencernes vigtighed  

og dimittendernes niveau, Alle arbejdsområder 

 

Her ser vi, at tre af kompetencerne indgår i kategorien ”Organisatoriske og administrative 

kompetencer”, nemlig ”arbejde systematisk”, ”påtage sig sin myndighedsrolle” og ”skelne mel-

lem egen og andre afdelingers opgaver og ansvarsområder”. De to andre indgår i kategorien 

”Personlige og kommunikative kompetencer”, nemlig ”håndtere konfliktsituationer, komplice-

rede afslag og vanskelige samtaler” og ”formulere sig kortfattet og præcis på skrift”.  

Tre af disse 5 kompetencer vurderes samtidig til at være blandt de 5 vigtigste kompetencer, 

nemlig ”arbejde systematisk”, ”påtage sig sin myndighedsrolle” og ”håndtere konfliktsituatio-

ner, komplicerede afslag og vanskelige samtaler”. Derudover vurderes fire af de 5 kompeten-

cer også til at være blandt de 5 kompetencer, hvor dimittendernes niveau er lavest, nemlig 

”håndtere konfliktsituationer, komplicerede afslag og vanskelige samtaler”, ”påtage sig sin 

myndighedsrolle”, ”arbejde systematisk” og ”skelne mellem egen og andre afdelingers opgaver 

og ansvarsområder”. 
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To af de 5 kompetencer bør ifølge lederne overvejende eller udelukkende tilegnes i uddannel-

sen, nemlig ”arbejde systematisk” og ”formulere sig kortfattet og præcis på skrift”, mens én 

bør tilegnes på arbejdsstedet, nemlig ”skelne mellem egen og andre afdelingers opgaver og 

ansvarsområder”. 

I tabellen ser vi også, at de 5 kompetencers vigtighed er højere og at dimittendernes niveau er 

lavere end gennemsnittet for alle 19 kompetencer, hvilket giver en høj forskel på -1,8 mellem 

disse to vurderinger i denne tabel.  

I de foregående afsnit har vi kigget på ledernes vurdering af kompetencernes vigtighed og di-

mittendernes niveau i forhold til ledernes arbejdsområder og set, at der er forskel på de to 

forvaltningsområders vurderinger. Denne forskel kommer også frem i de to følgende tabeller, 

der viser de 5 kompetencer med størst forskel mellem kompetencernes vigtighed og dimitten-

dernes niveau ifølge lederne fra ”Beskæftigelse” og ”Børn-Familie”. Først tabellen for ”Beskæf-

tigelse”: 

BESKÆFTIGELSE 

Nr. Kat. Kompetence Vigtighed Niveau Forskel Tilegnelse 

14 M Påtage sig sin myndighedsrolle 1,1 3,2 - 2,1 U+A 
15 O Skelne mellem egen og andre afdelingers  

opgaver og ansvarsområder 
1,4 3,5 - 2,1 A 

9 P Håndtere konfliktsituationer, komplicerede afslag  
og vanskelige samtaler 

1,3 3,3 - 2,0 U+A 

10 P Være koordinator og den sagsførende  
i samarbejdssammenhænge 

1,7 3,5 - 1,8 U+A 

19 A Arbejde systematisk 1,3 3,0 - 1,7 U 
  Gennemsnit her 1,4 3,3 - 1,9  

Gennemsnit i alt 1,4 2,7 - 1,3 

Forskel mellem gennemsnit 0,0 - 0,6  

Tabel 20: De 5 kompetencer med størst forskel mellem kompetencernes vigtighed  

og dimittendernes niveau, Beskæftigelse 

 

Her er det bemærkelsesværdigt, at tre af disse kompetencer også vurderes til at være blandt 

de 5 vigtigste kompetencer for ”Beskæftigelse”, nemlig ”påtage sig sin myndighedsrolle”, 

”håndtere konfliktsituationer, komplicerede afslag og vanskelige samtaler” og ”arbejde syste-

matisk”. Derudover vurderes fire af de 5 kompetencer også til at være blandt de 5 kompeten-

cer, hvor dimittendernes niveau er lavest, nemlig ”skelne mellem egen og andre afdelingers 

opgaver og ansvarsområder”, ”være koordinator og den sagsførende i samarbejdssammen-

hænge”, ”håndtere konfliktsituationer, komplicerede afslag og vanskelige samtaler” og ”påtage 

sig sin myndighedsrolle”.  

Én kompetence bør ifølge lederne fra ”Beskæftigelse” tilegnes i uddannelsen, nemlig ”arbejde 

systematisk”, og én bør tilegnes på arbejdsstedet, nemlig ”skelne mellem egen og andre afde-
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lingers opgaver og ansvarsområder”, mens de tre øvrige bør tilegnes både i uddannelsen og på 

arbejdsstedet. 

I tabellen ser vi, at de 5 kompetencers vigtighed er på samme niveau som gennemsnittet for 

alle 19 kompetencer, mens dimittendernes niveau her er lavere end gennemsnittet for alle 19 

kompetencer, hvilket giver en høj forskel på -1,9 mellem vurderingen af vigtighed og niveau i 

denne tabel. 

Kigger vi på tabellen for ”Børn-Familie” ser den således ud: 

BØRN-FAMILIE 

Nr. Kat. Kompetence Vigtighed Niveau Forskel Tilegnelse 

19 A Arbejde systematisk 1,1 3,2 - 2,1 U+A 
11 P Formulere sig kortfattet og præcis på skrift 1,1 3,2 - 2,1 U+A 
12 M Forvalte og formidle Forvaltningsloven  

og Retssikkerhedsloven 
1,2 3,3 - 2,1 U 

9 P Håndtere konfliktsituationer, komplicerede afslag  
og vanskelige samtaler 

1,2 3,3 - 2,1 U+A 

13 M Forvalte og formidle de konkrete socialretlige love 1,0 2,9 - 1,9 U 
  Gennemsnit her 1,1 3,2 - 2,1  

Gennemsnit i alt 1,4 2,7 - 1,3 

Forskel mellem gennemsnit 0,3 - 0,5  

Tabel 21: De 5 kompetencer med størst forskel mellem kompetencernes vigtighed  

og dimittendernes niveau, Børn-Familie 

 

Ud af disse 5 kompetencer vurderes to af dem også til at være blandt de 5 vigtigste kompe-

tencer for ”Børn-Familie”, nemlig ”arbejde systematisk” og ”formulere sig kortfattet og præcis 

på skrift”. Alle 5 kompetencer vurderes til at være vigtigere end gennemsnittet for alle 19 

kompetencer (1,1 over for 1,4). Det er samtidig meget bemærkelsesværdigt, at alle fem kom-

petencer også vurderes til at være de 5 kompetencer, hvor dimittendernes niveau vurderes til 

at være lavest. Derudover mener lederne, at to af de 5 kompetencer overvejende eller udeluk-

kende bør tilegnes i uddannelsen, nemlig de to juridiske kompetencer ”forvalte og formidle 

Forvaltningsloven og Retssikkerhedsloven” og ”forvalte og formidle de konkrete socialretlige 

love”, mens de tre øvrige bør tilegnes både i uddannelsen og på arbejdsstedet. 

I tabellen ser vi, at de 5 kompetencers vigtighed er højere og at dimittendernes niveau er la-

vere end gennemsnittet for alle 19 kompetencer, hvilket giver en høj forskel på -2,1 mellem 

vurderingen af vigtighed og niveau i denne tabel. Forskellen mellem vigtighed og niveau er 

således størst inden for ”Børn-Familie” (-2,1) sammenlignet med ”Beskæftigelse” (-1,9).  

Fælles for de to forvaltningsgrene er, at to af kompetencerne, hvor forskellen mellem vigtighed 

og niveau er størst, optræder begge steder, nemlig ”håndtere konfliktsituationer, komplicerede 

afslag og vanskelige samtaler” og ”arbejde systematisk”. Derudover er der to kompetencer 
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inden for kategorien ”Personlige og kommunikative kompetencer” og tre kompetencer inden 

for kategorien ”Organisatoriske og administrative kompetencer” i begge tabeller.   

 

Gennemgangen af kompetencernes vigtighed og dimittendernes niveau kan sammenfattes i 

nedenstående tabel, der angiver ledernes vurderinger inddelt i kompetencekategorier og ar-

bejdsområder: 

 ALLE ARBEJDSOMRÅDER BESKÆFTIGELSE BØRN-FAMILIE 
KOMPETENCER Vigtighed Niveau Forskel Vigtighed Niveau Forskel Vigtighed Niveau Forskel 
Fagkompetencer 1,6 2,6 - 1,0 1,5 2,8 - 1,3 1,5 2,5 - 1,0 
Udviklings- og  
læringskompetencer 

1,5 2,5 - 1,0 1,5 2,6 - 1,1 1,8 2,6 - 0,9 

Personlige og  
kommunikative  
kompetencer 

1,3 2,7 - 1,4 1,4 2,8 - 1,4 1,1 2,7 - 1,6 

Myndigheds-
kompetencer 

1,2 2,8 - 1,6 1,3 2,9 - 1,6 1,1 3,1 - 2,0 

Organisatoriske  
kompetencer 

1,6 3,0 - 1,4 1,7 3,4 - 1,7 1,5 2,8 - 1,3 

Administrative  
kompetencer 

1,2 2,7 - 1,5 1,3 2,9 - 1,6 1,2 2,7 - 1,5 

Gennemsnit her 1,4 2,7 - 1,3 1,4 2,9 - 1,5 1,3 2,7 - 1,4 
Gennemsnit i alt    1,4 2,7 - 1,3 1,4 2,7 - 1,3 
Forskel mellem  
gennemsnit 

   0,0 - 0,2  0,1 0,0  

Tabel 22: Kompetencer i forhold til arbejdsområderne 

 

Kigger vi isoleret på gennemsnitstallene i bunden af tabellen ser der ikke ud til at være stor 

forskel på ledernes vurderinger i forhold til arbejdsområderne. Går vi derimod ind i tabellen og 

kigger på de forskellige kategorier kan vi se, at overensstemmelsen mellem aftagernes kompe-

tencebehov og dimittendernes erhvervede kompetencer ifølge lederne fra ”Beskæftigelse” er 

mindst inden for kategorierne ”Organisatoriske kompetencer”, ”Administrative kompetencer” 

og ”Myndighedskompetencer”, mens den ifølge lederne inden for ”Børn-Familie” er mindst in-

den for kategorierne ”Myndighedskompetencer”, ”Personlige og kommunikative kompetencer” 

og ”Administrative kompetencer”. Forskellen mellem de to forvaltningsgrene synes derfor at 

være prioriteringen af organisatoriske kompetencer inden for ”Beskæftigelse” over for priorite-

ringen af personlige og kommunikative kompetencer inden for ”Børn-Familie”. Begge forvalt-

ningsområder synes at være tilfredse med dimittendernes ”Fagkompetencer” og ”Udviklings- 

og læringskompetencer”, hvor den gennemsnitlige forskel enten er på niveau med eller mindre 

end gennemsnittet for alle 19 kompetencer. 

For alle kompetencekategorier (undtagen ”Udviklings- og læringskompetencer”) gælder det 

endvidere, at lederne fra ”Børn-Familie” vurderer dem til at være vigtigere eller lige så vigtige 

som vurderingerne fra lederne inden for ”Beskæftigelse”. Og for alle kompetencekategorier 
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(undtagen ”Myndighedskompetencer”) gælder det, at lederne fra ”Beskæftigelse” vurderer di-

mittendernes niveau til at være lavere eller lige så lave som vurderingerne fra lederne inden 

for ”Børn-Familie”. 

 

Tilegnelse af kompetencerne 

Efter at have analyseret kompetencernes vigtighed og dimittendernes niveau vil vi nu kigge 

på, hvor de forskellige kompetencer ifølge lederne bør tilegnes. Hermed får vi først og frem-

mest et indtryk af, hvad aftagerne forventer af de nyuddannede når de starter i arbejdet som 

socialrådgiver. Derudover bliver det tydeligt, hvilke kompetencer de nyuddannede først forven-

tes at tilegne sig på det konkrete arbejdssted. Midtimellem finder vi de kompetencer, som bå-

de bør opøves i uddannelsen og efterfølgende styrkes på arbejdsstedet. 

Følgende kompetencer bør ifølge alle lederne udelukkende eller overvejende tilegnes i uddan-

nelsen: 

ALLE ARBEJDSOMRÅDER 

Nr. Kat. Kompetence Tilegnelse 

% 

Vigtighed 

 

Niveau 

 

Forskel 

 

12 M Forvalte og formidle Forvaltningsloven  
og Retssikkerhedsloven 

63 1,2 2,8 - 1,6 

13 M Forvalte og formidle de konkrete socialretlige love 58  1,3 2,7 - 1,4 

19 A Arbejde systematisk 46  1,2 3,0 - 1,8 

11 P Formulere sig kortfattet og præcis på skrift 46  1,3 2,9 - 1,6 

 Gennemsnit her 53 1,3 2,9 - 1,6 

Gennemsnit i alt  1,4 2,7 - 1,3 

Forskel mellem gennemsnit 0,1 - 0,2  
Tabel 23: Tilegnelse af kompetencer i uddannelsen, Alle arbejdsområder 

 

Her træder dimittendernes juridiske kompetencer tydeligt frem. Mere end halvdelen af lederne 

mener således, at dimittenderne bør kunne forvalte og formidle Forvaltningsloven, Retssikker-

hedsloven og de konkrete socialretlige love, når de er færdiguddannede. Derudover er det og-

så uddannelsesinstitutionens opgave at klæde dimittenderne på til at kunne ”arbejde systema-

tisk” og at ”formulere sig kortfattet og præcis på skrift”. Det at kunne ”arbejde systematisk” 

vurderes samtidig til at være den vigtigste kompetence ud af alle 19, og optræder også i tabel-

len for de 5 kompetencer, hvor dimittendernes niveau vurderes til at være lavest.  

Kompetencerne ”arbejde systematisk” og ”formulere sig kortfattet og præcis på skrift” er også 

blandt de 5 kompetencer, hvor der er størst forskel mellem kompetencernes vigtighed og di-

mittendernes niveau. Vigtigheden af alle fire kompetencer vurderes til at være højere end 

gennemsnittet for alle 19 kompetencer, og dimittendernes niveau til at være lavere end gen-
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nemsnittet for alle 19 kompetencer, hvilket også kommer til udtryk i en samlet forskel på -1,6 

mellem vurderingen af kompetencernes vigtighed og dimittendernes niveau i denne tabel.  

Ifølge lederne fra ”Beskæftigelse” bør følgende kompetencer tilegnes udelukkende eller over-

vejende i uddannelsen: 

BESKÆFTIGELSE 

Nr. Kat. Kompetence Tilegnelse 

% 

Vigtighed 

 

Niveau 

 

Forskel 

 

12 M Forvalte og formidle Forvaltningsloven  
og Retssikkerhedsloven 

58 1,3 2,7 - 1,4 

13 M Forvalte og formidle de konkrete socialretlige love 57 1,5 2,8 - 1,3 

1 F Identificere, beskrive og vurdere  

sociale problemer og ressourcer i deres helhed 

54 1,7 2,6 - 0,9 

19 A Arbejde systematisk 50 1,3 3,0 - 1,7 

11 P Formulere sig kortfattet og præcis på skrift 43 1,4 2,9 - 1,5 

 Gennemsnit her 52 1,4 2,8 - 1,4 

Gennemsnit i alt  1,4 2,7 - 1,3 

Forskel mellem gennemsnit 0,0 - 0,1  
Tabel 24: Tilegnelse af kompetencer i uddannelsen, Beskæftigelse 

 

Af disse 5 kompetencer vurderer lederne fra ”Beskæftigelse” to af dem til også at være blandt 

de fem vigtigste kompetencer for dette forvaltningsområde, nemlig ”forvalte og formidle For-

valtningsloven og Retssikkerhedsloven” og ”arbejde systematisk”. Ingen af de fem optræder 

blandt de fem kompetencer, hvor dimittendernes niveau er lavest. Én kompetence indgår også 

blandt de fem kompetencer, hvor forskellen mellem vigtighed og niveau er størst, nemlig ”ar-

bejde systematisk”.  

Ifølge lederne fra ”Børn-Familie” bør følgende kompetencer tilegnes udelukkende eller overve-

jende i uddannelsen: 

BØRN-FAMILIE 

Nr. Kat. Kompetence Tilegnelse 

% 

Vigtighed 

 

Niveau 

 

Forskel 

 

12 M Forvalte og formidle Forvaltningsloven  
og Retssikkerhedsloven 

78 1,2 3,3 - 2,1 

13 M Forvalte og formidle de konkrete socialretlige love 67 1,0 2,9 - 1,9 

3 F Have kendskab til arbejdsområdets målgruppe 56 1,7 2,2 - 0,5 

 Gennemsnit her 67 1,3 2,8 - 1,5 

Gennemsnit i alt  1,4 2,7 - 1,3 

Forskel mellem gennemsnit 0,1 - 0,1  
Tabel 25: Tilegnelse af kompetencer i uddannelsen, Børn-Familie 

 

Ud af disse tre kompetencer indgår én også blandt de fem vigtigste kompetencer ifølge lederne 

fra ”Børn-Familie”, nemlig ”forvalte og formidle de konkrete socialretlige love”. Én anden kom-
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petence indgår også blandt de fem kompetencer, hvor dimittendernes niveau er lavest, nemlig 

”forvalte og formidle Forvaltningsloven og Retssikkerhedsloven”. Disse to kompetencer indgår 

også blandt de fem kompetencer, hvor forskellen mellem kompetencernes vigtighed og dimit-

tendernes niveau er størst. 

Derudover skal det nævnes, at følgende kompetencer, ifølge lederne fra ”Børn-Familie” fik en 

lige stor andel svar for ”tilegnes i uddannelsen” og ”tilegnes både i uddannelsen og på arbejds-

stedet”: ”formulere sig kortfattet og præcis på skrift” (44%) og ”arbejde systematisk” (44%). 

Disse er ikke medtaget i ovenstående tabel, idet vi ved ligestilling mellem disse to tilegnelses-

steder har placeret kompetencerne i tabellen for ”uddannelsen og arbejdsstedet”. 

Ligheden mellem de to forvaltningsgrene ligger altså her på de juridiske kompetencer. Forskel-

len ligger ved, at lederne fra ”Børn-Familie” peger på, at uddannelsen skal tilvejebringe ”kend-

skab til arbejdsområdets målgruppe”, mens lederne fra ”Beskæftigelse” mener, at uddannelsen 

skal sørge for at de studerende kan ”identificerede, beskrive og vurdere sociale problemer og 

ressourcer i deres helhed”, ”formulere sig kortfattet og præcis på skrift” samt ”arbejde syste-

matisk”. 

Langt de fleste kompetencer bør ifølge alle lederne overvejende eller udelukkende tilegnes 

både i uddannelsen og på arbejdsstedet: 

ALLE ARBEJDSOMRÅDER 

Nr. Kat. Kompetence Tilegnelse 

% 

Vigtighed 

 

Niveau 

 

Forskel 

 

2 F Vurdere og vælge relevante arbejdsmetoder 69 1,6 2,7 - 1,1 

4 U Opsøge, tilegne sig og anvende ny viden og nye færdigheder 69 1,4 2,2 - 0,8 

1 F Identificere, beskrive og vurdere sociale problemer  
og ressourcer i deres helhed 

60 1,5 2,5 -1,0 

8 P Reflektere før beslutning træffes 58 1,2 2,4 - 1,2 

9 P Håndtere konfliktsituationer, komplicerede afslag  
og vanskelige samtaler 

58 1,2 3,2 - 2,0 

10 P Være koordinator og den sagsførende  
i samarbejdssammenhænge 

58 1,5 2,9 - 1,4 

6 P Skabe, vedligeholde og afslutte kontakt med brugeren 50 1,2 2,2 - 1,0 

18 A Dokumentere og begrunde beslutninger 50 1,2 2,7 - 1,5 

14 M Påtage sig sin myndighedsrolle 46 1,2 3,0 - 1,8 

20 A Anvende IT-systemer 46 1,3 2,4 - 1,1 

3 F Have kendskab til arbejdsområdets målgruppe 42 1,6 2,6 - 1,0 

5 U Evaluere og kvalitetssikre eget arbejde 42 1,6 2,8 - 1,2 

 Gennemsnit her 54 1,5 2,7 - 1,2 

Gennemsnit i alt  1,4 2,7 - 1,3 
Forskel mellem gennemsnit - 0,1 0,0  

Tabel 26: Tilegnelse af kompetencer i uddannelsen og på arbejdsstedet, Alle arbejdsområder 
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Kun tre kompetencer bør ifølge alle lederne udelukkende eller overvejende tilegnes på arbejds-

stedet: 

 ALLE ARBEJDSOMRÅDER 

Nr. Kat. Kompetence Tilegnelse 

% 

Vigtighed 

 

Niveau 

 

Forskel 

 

16 O Agere i krydsfeltet mellem forventninger  
fra ledelse/politikere, samarbejdspartnere og brugere 

60 1,8 3,0 - 1,2 

15 O Skelne mellem egen og andre afdelingers opgaver  
og ansvarsområder 

52 

 

1,3 3,0 - 1,7 

7 P Skabe og gennemføre forandring  
i samarbejde med brugeren 

52 

 

1,2 2,4 - 1,2 

 Gennemsnit her 55 1,4 2,8 - 1,4 

Gennemsnit i alt  1,4 2,7 - 1,3 
Forskel mellem gennemsnit 0,0 - 0,1  

Tabel 27: Tilegnelse af kompetencer på arbejdsstedet, Alle arbejdsområder 

 

Her finder vi blandt andet kompetencen ”agere i krydsfeltet mellem forventninger fra ledel-

se/politikere, samarbejdspartnere og brugere”, der samtidig vurderes til at være den mindst 

vigtige kompetence ud af alle 19 kompetencer. Denne kompetence og ”skelne mellem egen og 

andre afdelingers opgaver og ansvarsområder” er også blandt de 5 kompetencer, hvor dimit-

tendernes niveau vurderes til at være lavest. Vigtigheden af at kunne ”skelne mellem egen og 

andre afdelingers opgaver og ansvarsområder” er højere end gennemsnittet, og den er også 

blandt de 5 kompetencer, hvor forskellen mellem kompetencernes vigtighed og dimittendernes 

niveau er størst. Ingen af disse tre kompetencer er blandt de 5 vigtigste kompetencer. Det er 

endvidere bemærkelsesværdigt, at de to eneste organisatoriske kompetencer ud af de 19 

kompetencer ifølge alle lederne udelukkende eller overvejende bør tilegnes på arbejdsstedet. 

Ifølge lederne fra ”Beskæftigelse” bør følgende kompetencer udelukkende eller overvejende 

tilegnes på arbejdsstedet: 

BESKÆFTIGELSE 

Nr. Kat. Kompetence Tilegnelse 

% 

Vigtighed 

 

Niveau 

 

Forskel 

 

15 O Skelne mellem egen og andre afdelingers  
opgaver og ansvarsområder 

54 1,4 3,5 - 2,1 

6 P Skabe, vedligeholde og afslutte kontakt  

med brugeren 

50 1,4 2,2 - 0,8 

7 P Skabe og gennemføre forandring  
i samarbejde med brugeren 

50 1,3 2,6 - 1,3 

20 A Anvende IT-systemer 42 1,4 2,8 - 1,4 

 Gennemsnit her 49 1,4 2,8 - 1,4 

Gennemsnit i alt  1,4 2,7 - 1,3 
Forskel mellem gennemsnit 0,0 - 0,1  

Tabel 28: Tilegnelse af kompetencer på arbejdsstedet, Beskæftigelse 
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Af disse fire kompetencer indgår ingen blandt de fem vigtigste for denne forvaltningsgren. Én 

kompetence indgår blandt de fem kompetencer, hvor dimittendernes niveau er lavest, nemlig 

”skelne mellem egen og andre afdelingers opgaver og ansvarsområder”, der også optræder 

blandt de fem kompetencer, hvor forskellen mellem vigtighed og niveau er størst. 

Derudover skal det nævnes, at følgende kompetence, ifølge lederne fra ”Beskæftigelse” fik en 

lige stor andel svar for ”tilegnes på arbejdsstedet” og ”tilegnes både i uddannelsen og på ar-

bejdsstedet”, nemlig ”påtage sig sin myndighedsrolle” (43%). Den er ikke medtaget i ovenstå-

ende tabel, idet vi ved ligestilling mellem disse to tilegnelsessteder har placeret kompetencen i 

tabellen for ”uddannelsen og arbejdsstedet”.  

Ifølge lederne fra ”Børn-Familie” bør følgende kompetence udelukkende eller overvejende til-

egnes på arbejdsstedet: 

BØRN-FAMILIE 

Nr. Kat. Kompetence Tilegnelse 

% 

Vigtighed 

 

Niveau 

 

Forskel 

 

16 O Agere i krydsfeltet mellem forventninger  

fra ledelse/politikere, samarbejdspartnere og brugere 

75 1,7 2,9 - 1,2 

 Gennemsnit i alt  1,4 2,7 - 1,3 
Forskel mellem gennemsnit i alt og nr. 16 her - 0,3 - 0,2  

Tabel 29: Tilegnelse af kompetencer på arbejdsstedet, Børn-Familie 

 

Denne kompetence optræder ikke i nogen andre særskilte tabeller for dette forvaltningsområ-

de. 

Derudover skal det nævnes, at følgende tre kompetencer, ifølge lederne fra ”Børn-Familie” fik 

en lige stor andel svar for ”tilegnes på arbejdsstedet” og ”tilegnes både i uddannelsen og på 

arbejdsstedet”, nemlig ”skabe og gennemføre forandring i samarbejde med brugeren” (50%), 

”reflektere før beslutning træffes” (44%) og ”skelne mellem egen og andre afdelingers opgaver 

og ansvarsområder” (44%). Disse er ikke medtaget i ovenstående tabel, idet vi ved ligestilling 

mellem disse to tilegnelsessteder har placeret kompetencen i tabellen for ”uddannelsen og ar-

bejdsstedet”.  

Lederne fra ”Børn-Familie” mener således, at kun én kompetence fortrinsvis er arbejdsstedets 

ansvar, mens lederne fra ”Beskæftigelse” mener, at fire kompetencer bør tilegnes på arbejds-

stedet. 
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Overgangen fra socialrådgiveruddannelsen til arbejdet som socialrådgiver 

Dimittendernes første tid efter endt uddannelse kan vurderes ud fra deres evne til at varetage 

konkrete socialrådgiverrelevante opgaver og ansvarsområder og til at indgå i den konkrete 

arbejdsplads organisering og regulering. Dette afsnit vil netop handle om ledernes vurdering af 

denne overgang. 

 

Praksischok 

Samlet set kan overgangen fra uddannelsen til det enkelte arbejdssted måles ud fra, i hvor høj 

grad dimittenderne oplever et praksischok, når de starter i det første job. Vi har derfor bedt 

lederne om at vurdere dette, og her svarer 83%, at dimittenderne ”i meget høj grad” eller ”i 

høj grad” oplever et praksischok: 

ALLE ARBEJDSOMRÅDER 

Praksischok 

 

Ledere 

% 

I meget høj grad 23 

I høj grad 50 

I hverken høj eller lav grad 19 

I lav grad 4 

I meget lav grad 0 

Ved ikke 4 

I alt 100 

(n=26) 

Tabel 30: Praksischok, alle arbejdsområder 

 

Kigger vi på de særskilte svar fra arbejdsområderne, vurderes praksischokket til at være mest 

udbredt inden for ”Børn-Familie”. Dette kan skyldes sammenfaldet på 100% mellem de fem 

kompetencer, hvor dimittendernes niveau er lavest og de fem kompetencer, hvor forskellen 

mellem kompetencernes vigtighed og dimittendernes niveau er størst. 

Ledernes vurdering af dimittendernes praksischok fremgår af følgende tabel21: 

 

 

 

 

                                       
21 Jo lavere gennemsnit – i jo højere grad oplever dimittenderne et praksischok. 
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Praksischok 

 

Beskæftigelse 

% 

Børn-Familie 

% 

Andet 

% 

I meget høj grad 29 22 23 

I høj grad 43 67 54 

I hverken høj eller lav grad 21 11 23 

I lav grad 7 0 0 

I meget lav grad 0 0 0 

I alt 100 

(n=14) 

100 

(n=9) 

100 

(n=13) 

Gennemsnit 2,1 1,9 2,0 

Tabel 31: Praksischok opdelt i arbejdsområder 

 

Hvori praksischokket består kan hænge sammen med, i hvor høj grad dimittenderne er ruste-

de til de forskellige arbejdsopgaver. På baggrund af vores interviews med nogle ledere har vi 

valgt at betragte socialrådgiverarbejdet i en kommunal forvaltning ud fra tre fokuspunkter, 

nemlig samarbejde, rådgivning og administration. Vi har derfor i spørgeskemaet spurgt lederne 

om, i hvor høj grad de nyuddannede er rustede til disse tre dele. Svarene viser, at de nyud-

dannede vurderes til at være dårligst rustede til ”administration”, hvor 31% svarer ”i lav grad” 

og 27% svarer ”i meget lav grad”, mens de nyuddannede vurderes til at være lige gode til 

”samarbejde” og ”rådgivning”, da 42% har svaret ”i høj grad” ved begge: 

Rustede til arbejdet som socialrådgiver Samarbejde 

% 

Rådgivning 

% 

Administration 

% 

I meget høj grad 0 0 0 

I høj grad 42 42 11 

I hverken høj eller lav grad 42 31 27 

I lav grad 12 19 31 

I meget lav grad 0 0 27 

Ved ikke 4 8 4 

I alt 100 

(n=26) 

100 

(n=26) 

100 

(n=26) 

Tabel 32: Rustede til arbejdet som socialrådgiver (1) 

 

De særskilte svar fra de forskellige arbejdsområder fordeler sig således22:  

Samarbejde 

 

Beskæftigelse 

% 

Børn-Familie 

% 

Andet 

% 

I meget høj eller høj grad 50 33 38 

I hverken høj eller lav grad 36 56 54 

I meget lav eller lav grad 14 11 8 

I alt 100 

(n=14) 

100 

(n=9) 

100 

(n=13) 

Gennemsnit  2,6 2,8 2,7 

Tabel 33: Rustede til samarbejde 

                                       
22 Jo lavere gennemsnit – i jo højere grad er dimittenderne rustede til den pågældende opgave. 
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Rådgivning 

 

Beskæftigelse 

% 

Børn-Familie 

% 

Andet 

% 

I meget høj eller høj grad 39 45 46 

I hverken høj eller lav grad 46 22 39 

I meget lav eller lav grad 15 33 15 

I alt 100 

(n=13) 

100 

(n=9) 

100 

(n=13) 

Gennemsnit  2,8 2,9 2,7 

Tabel 34: Rustede til rådgivning 

 

Administration 

 

Beskæftigelse 

% 

Børn-Familie 

% 

Andet 

% 

I meget høj eller høj grad 14 11 8 

I hverken høj eller lav grad 14 33 31 

I meget lav eller lav grad 72 56 61 

I alt 100 

(n=14) 

100 

(n=9) 

100 

(n=13) 

Gennemsnit 3,9 3,8 3,7 

Tabel 35: Rustede til administration 

 

Lederne fra ”Beskæftigelse” vurderer således dimittenderne til at være lidt bedre til ”samar-

bejde” og ”rådgivning” og lidt dårligere til ”administration” i forhold til vurderingerne fra leder-

ne fra ”Børn-Familie”. 

I dimittendundersøgelsen fra 2008 spurgte vi også dimittenderne om, hvordan de oplevede 

overgangen fra socialrådgiveruddannelsen til det første job som socialrådgiver. Svarene derfra 

viser, at de havde sværest ved den ”forvaltningsmæssige/administrative del” og lettest ved 

den ”rådgivningsmæssige del”, hvilket også er aftagernes vurdering (Kristensen & Klitmøller, 

2008:11): 

Overgang fra uddannelsen 

til arbejdet 

Forvaltning/Administration 

% 

Arbejdsforhold i øvrigt 

% 

Rådgivning 

% 

Meget svær eller svær 77 53 43 

Meget let eller let 23 47 57 

I alt 100 

(n=44) 

100 

(n=43) 

100 

(n=44) 

Tabel 36: Dimittendernes vurdering af overgangen fra 

socialrådgiveruddannelsen til arbejdet som socialrådgiver 

 

 

Introduktionsforløb 

Et organiseret og nedskrevet introduktionsforløb i en afgrænset periode kan hjælpe dimitten-

derne i starten af deres første job som socialrådgiver. Alle ledere tilkendegiver da også, at de 

tilbyder nyuddannede et introduktionsforløb. I de følgende tabeller kan vi se, at et introdukti-
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onsforløb hyppigst varer ”1-3 uger” (42%) eller ”3 måneder” (31%). Kun en enkelt svarer 

”Mindre end 1 uge” og en anden ”6 måneder eller mere”: 

Introduktionsforløbets varighed Ledere 

% 

Mindre end 1 uge 4 

1-3 uger 42 

1 måned 11 

2 måneder 8 

3 måneder 31 

4 måneder 0 

5 måneder 0 

6 måneder eller mere 4 

I alt 100 

(n=26) 

Tabel 37: Introduktionsforløbets varighed 

 

Introduktionsforløbets indhold består typisk af ”Oplæring fra en eller flere kolleger”, ”En faglig 

leder, som den nyuddannede kan henvende sig til”, ”En mentor eller lignende, som den nyud-

dannede kan henvende sig til”, ”Supervision eller coaching” samt ”Beskrivelser af sagsgange, 

procedurer eller lignende”: 

Introduktionsforløbets indhold Antal  

afkrydsninger 

Ledere 

%23 

Overlap mellem den nyuddannede og den ansatte,  

som den nyuddannede overtager stillingen fra 

7 29 

Oplæring fra en eller flere kolleger 26 100 

En mentor eller lignende, som den nyuddannede kan henvende sig til 21 84 

En faglig leder, som den nyuddannede kan henvende sig til 26 100 

En fagspecialist inden for arbejdsområdet,  

som den nyuddannede kan henvende sig til 

18 78 

Eksterne konsulenter, som den nyuddannede kan henvende sig til 3 13 

Supervision eller coaching 21 84 

En reduceret sagsstamme i en afgrænset periode 11 46 

Beskrivelser af sagsgange, procedurer eller lignende 20 80 

Faglige kurser 13 59 

Kurser i IT-systemer 18 82 

Andet 4 27 

Gennemsnit pr. form for hjælp (188:12) 16  

Tabel 38: Introduktionsforløbets indhold 

 

Under det frie felt ”Andet” blev følgende nævnt: introduktionsdag med tilhørende materiale, 

ugentlige samtaler med gruppeleder, månedlige samtaler og sagsgennemgang, uddannelse i 

metoder, uddannelse i familierådslagning, kursus i systematik, opkvalificering i at kunne vare-

                                       
23 Ledere, der har svaret ”ja” til den nævnte form for hjælp. 
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tage administrativ sagsbehandling, opkvalificering i at kunne agere i lovgivningen, præsentati-

on for samarbejdspartnere, kursus i organisationsstruktur (herunder værdigrundlag, arbejds-

metoder, politiske standarder, politisk vedtaget handleguide). 

Dimittenderne tillægger introduktionsforløbets indhold stor betydning for overgangen fra ud-

dannelsen til arbejdet som socialrådgiver. I dimittendundersøgelsen fra 2008 ser vi, at de fle-

ste havde ”en faglig leder, de kunne gå til” (84%), mens kun få oplevede ”overlap mellem den 

nyuddannede og den ansatte, som den nyuddannede overtog stillingen fra” (17%) og en ”re-

duceret sagsstamme i en afgrænset periode” (24%). Godt en tredjedel fik tilbudt ”faglige kur-

ser” (34%), ”introduktionsprogram” (37%) og ”en fagspecialist inden for arbejdsområdet, som 

de kunne gå til” (38%). Derudover fik næsten halvdelen adgang til ”proceduremapper eller 

lignende” (45%) og 61% havde ”en mentor eller lignende, som de kunne gå til” (Kristensen & 

Klitmøller, 2008:14). 

 

Socialrådgiveruddannelsens praktik 

Uddannelsens praktikdel udgør et væsentligt læringsrum for de socialrådgiverstuderende, da 

det er her de forventes at skabe sammenhæng mellem teoretisk og praktisk kundskab og på 

den måde er med til at sikre professionsbasering, praksisnærhed og udvikling af professionelle 

kompetencer. Socialrådgiveruddannelsens praktikdel udgør 36 ECTS-point ud af uddannelsens 

samlede 210 ECTS-point. Vi har derfor også valgt at spørge ind til ledernes tilfredshed med 

socialrådgiveruddannelsens praktikdel, der består af praksisstudiet på uddannelsens 2. seme-

ster (12 ECTS-point) og uddannelsespraktikken på uddannelsens 4. semester (24 ECTS-point). 

 

Praksisstudiet 

Målet med praksisstudiet på 2. semester er, at den studerende opnår kendskab til forvaltning 

som politisk, økonomisk og juridisk ramme for socialt arbejde i en kommunal forvaltning (”Be-

kendtgørelse om socialrådgiveruddannelsen” (2002:§10)). Praksisstudiet strækker sig over 2 

måneder, hvor de studerende i grupper af ca. 3-4 studerende bliver tilknyttet en afdeling i en 

kommunal forvaltning. Det er imidlertid meget forskelligt, hvor meget de studerende kan op-

holde sig i forvaltningerne, hvor de skal observere socialrådgiveres arbejde og analysere for-

valtningens organisation. Praksisstudiet betegnes derfor også som en observationspraktik.  

Til spørgsmålet om, hvorvidt praksisstudiet giver de studerende et godt indblik i de økonomi-

ske, politiske og juridiske rammer for socialt arbejde i en kommunal forvaltning, tilkendegiver 

42% af lederne, at praksisstudiet i høj grad giver de studerende dette indblik: 
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Indblik i rammerne for socialt arbejde 

i en kommunal forvaltning 

Ledere 

% 

I meget høj grad 0 

I høj grad 42 

I hverken høj eller lav grad 29 

I lav grad 8 

I meget lav grad 4 

Ved ikke 17 

I alt 100 

(n=24) 

Tabel 39: Indblik i rammerne for socialt arbejde i en kommunal forvaltning, Praksisstudiet 

 

De studerende skal ikke selvstændigt varetage socialrådgiverrelevante arbejdsopgaver, men 

observere ansatte i den konkrete afdeling, de bliver tilknyttet. Hvorvidt disse observationer 

giver de studerende et godt indblik i arbejdsopgaverne vurderer 44% af lederne, at praksis-

studiet i meget høj grad eller høj grad giver de studerende dette indblik: 

Indblik i arbejdsopgaverne 

i en kommunal forvaltning 

i praksisstudiet 

Ledere 

% 

I meget høj grad 4 

I høj grad 41 

I hverken høj eller lav grad 21 

I lav grad 17 

I meget lav grad 0 

Ved ikke 17 

I alt 100 

(n=24) 

Tabel 40: Indblik i arbejdsopgaverne i en kommunal forvaltning, Praksisstudiet 

 

Samlet set er 42% af lederne meget tilfredse eller tilfredse med praksisstudiets indhold og 

forløb, mens 38% hverken er tilfredse eller utilfredse. Andelen af ledere, der har svaret ”ved 

ikke” udgør 20%, hvilket kan skyldes at de ikke er i kontakt med de studerende i løbet af 

praksisstudiet og derfor ikke kan vurdere, om praksisstudiets konstruktion er den rette i for-

hold til formålsbeskrivelsen: 

Tilfredshed med 

praksisstudiets 

Ledere 

% 

Meget tilfreds 4 

Tilfreds 38 

Hverken tilfreds eller utilfreds 38 

Utilfreds 0 

Meget utilfreds 0 

Ved ikke 20 

I alt 100 

(n=24) 

Tabel 41: Tilfredshed med praksisstudiet 
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Uddannelsespraktikken 

Målet med uddannelsespraktikken på 4. semester er, at den studerende skal kunne omsætte 

teoretisk viden til praktisk udøvelse i en institution inden for det sociale område samt udvikle 

og afprøve færdigheder i socialrådgivning (”Bekendtgørelse om socialrådgiveruddannelsen” 

(2002:§10)). Her skal den studerende i løbet af de 4 måneder selvstændigt varetage forskelli-

ge socialrådgiverrelevante arbejdsopgaver i fx en forvaltning, foranstaltning, forening eller in-

teresseorganisation.  

Lidt over halvdelen af lederne vurderer, at de studerende i meget høj grad eller høj grad er i 

stand til at udføre selvstændige opgaver i løbet af uddannelsespraktikken (54%), mens 38% 

mener, at de hverken i høj eller lav grad er i stand til dette: 

Studerendes evne til at udføre selvstændige opgaver 

i løbet af uddannelsespraktikken 

Ledere 

% 

I meget høj grad 8 

I høj grad 46 

I hverken høj eller lav grad 38 

I lav grad 4 

I meget lav grad 0 

Ved ikke 4 

I alt 100 

(n=24) 

Tabel 42: Studerendes evne til at udføre selvstændige opgaver i løbet af uddannelsespraktikken 

 

Ifølge 96% af lederne giver uddannelsespraktikken de studerende et godt indblik i arbejdsop-

gaverne i en kommunal forvaltning: 

Indblik i arbejdsopgaverne 

i en kommunal forvaltning 

i uddannelsespraktikken 

Ledere 

% 

I meget høj grad 25 

I høj grad 71 

I hverken høj eller lav grad 0 

I lav grad 0 

I meget lav grad 0 

Ved ikke 4 

I alt 100 

(n=24) 

Tabel 43: Indblik i arbejdsopgaverne i en kommunal forvaltning, Uddannelsespraktikken 
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Samlet set er 84% af lederne meget tilfredse eller tilfredse med uddannelsespraktikkens ind-

hold og forløb, og kun 8% er hverken tilfredse eller utilfredse: 

Tilfredshed med 

uddannelsespraktikken 

Ledere 

% 

Meget tilfreds 4 

Tilfreds 80 

Hverken tilfreds eller utilfreds 8 

Utilfreds 0 

Meget utilfreds 0 

Ved ikke 8 

I alt 100 

(n=24) 

Tabel 44: Tilfredshed med uddannelsespraktikken 

 

Til forskel fra vurderingen af praksisstudiet har kun 8% af lederne svaret ”ved ikke” til vurde-

ringen af tilfredsheden med uddannelsespraktikken. 

 

I dimittendundersøgelsen fra 2008 viste resultaterne, at dimittendernes overgang fra uddan-

nelsen til arbejdet som socialrådgiver hænger sammen med deres praktiksted i uddannelses-

praktikken på 4. semester (Kristensen & Klitmøller, 2008:10). De der har været i praktik inden 

for en forvaltningsafdeling oplevede overgangen fra uddannelsen til arbejdet i forhold til ar-

bejdsopgaverne inden for både ”administration” og ”rådgivning” nemmere end de, der havde 

været i praktik inden for foranstaltningsområdet eller andet24.  

Dimittendernes niveau inden for de 19 forvaltningsmæssige kompetencer, som vi har spurgt 

ind til, kan derfor også variere afhængig af dimittendernes praktisksted, da de netop i uddan-

nelsespraktikken afprøver færdigheder i socialrådgivning og får indblik i rammerne for socialt 

arbejde og i arbejdsopgaverne i en kommunal forvaltningsafdeling.  

42% af dimittenderne fra dimittendundersøgelsen i 2008 var i praktik i en forvaltningsafdeling, 

mens 32% var i praktik inden for foranstaltningsområdet og 25% inden for andet. Til sammen-

ligning fik 90% af dimittenderne deres første job inden for forvaltningsområdet, og halvandet 

år efter dimissionen var 73% stadig ansat inden for dette område (Kristensen & Klitmøller, 

2008:9). Da uddannelsespraktikken netop udgør et vigtigt læringsrum, kan dimittenderne 

uden en forvaltningspraktik derfor opleve overgangen fra uddannelsen til arbejdsområdet svær 

inden for de forvaltningsmæssige arbejdsopgaver. Dette stiller derfor også krav til praksisstu-

                                       
24 Andet dækker her ”Sundhedsområdet”, ”Undervisningsområdet” og ”Rådgivning i øvrigt (foreninger og interesseorganisa-

tioner) og ”Andet”. 



42 
 

diets indhold og organisering, da praksisstudiet for mange studerende kan være det eneste 

tidspunkt, hvor de møder forvaltningsområdet i praksis.  

 

Samlet vurdering  

Samlet set giver 73% af lederne udtryk for, at de ”i meget høj grad” eller ”i høj grad” forven-

ter at de nyuddannede besidder de kompetencer, som de konkrete afdelinger har behov for, 

mens 8% svarer ”i lav grad”: 

Forventning om dimittendernes kompetencer 

i forhold til aftagernes kompetencebehov 

Ledere 

% 

I meget høj grad 15 

I høj grad 58 

I hverken høj eller lav grad 19 

I lav grad 8 

I meget lav grad 0 

Ved ikke 0 

I alt 100 

(n=26) 

Tabel 45: Forventning om dimittendernes kompetencer 

 

Hvorvidt disse forventninger indfries svarer kun 23% ”i høj grad”, mens 34% svarer ”i hverken 

høj eller lav grad”, og 35% svarer ”i lav eller meget lav grad”: 

Overensstemmelse mellem dimittendernes kompetencer 

og aftagernes kompetencebehov 

Ledere 

% 

I meget høj grad 0 

I høj grad 23 

I hverken høj eller lav grad 34 

I lav grad 27 

I meget lav grad 8 

Ved ikke 8 

I alt 100 

(n=26) 

Tabel 46: Overensstemmelse mellem dimittendernes kompetencer og aftagernes kompetencebehov 
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Til sidst i spørgeskemaet bad vi lederne om at vurdere deres samlede tilfredshed med social-

rådgiveruddannelsen. Her erklærede 50% sig tilfredse med uddannelsen, mens 17% er util-

fredse. En tredjedel er hverken tilfreds eller utilfreds: 

Tilfredshed med 

socialrådgiveruddannelsen 

Ledere 

% 

Meget tilfreds 0 

Tilfreds 50 

Hverken tilfreds eller utilfreds 33 

Utilfreds 17 

Meget utilfreds 0 

I alt 100 

(n=24) 

Tabel 47: Tilfredshed med socialrådgiveruddannelsen 

 

Til sammenligning er 72% af dimittenderne ”tilfredse eller meget tilfredse” med socialrådgiver-

uddannelsen25 (Kristensen & Klitmøller, 2008:14). 

                                       
25 I dimittendundersøgelsen fra 2008 var det ikke muligt at svare ”hverken tilfreds eller utilfreds”. 
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Konklusion 

 

Denne undersøgelse er primært baseret på elektroniske spørgeskemabesvarelser. På kommu-

nalniveau fik vi en besvarelsesprocent på 86%. Fra de 14 udvalgte kommuner modtog vi i alt 

29 påbegyndte besvarelser, heraf 24 færdiggjorte, fordelt på 12 kommuner. 

Her kommer nogle korte konklusioner fra undersøgelsen:  

Lederne 

Ud fra baggrundsdataene kan vi konstatere, at de der har svaret på spørgeskemaet har et 

stort kendskab til socialrådgivernes arbejdsopgaver og ansvarsområder. De har også stor 

erfaring med at afholde ansættelsessamtaler og med at ansætte nyuddannede socialrådgi-

vere.  

 

Kompetencer 

I forbindelse med kompetencerne er der forskel mellem billedet for alle besvarelser under 

ét og det billede der fremkommer, når datamaterialet opsplittes i henholdsvis de to for-

valtningsområder ”Beskæftigelse” og ”Børn-Familie” samt ”Andet”. Med hensyn til ledernes 

vurdering af kompetencernes vigtighed og de nyuddannede socialrådgiveres niveau adskil-

ler forvaltningsområderne ”Beskæftigelse” og ”Børn-Familie” sig fra hinanden. 

 

Kompetencernes vigtighed 

Alle 19 udvalgte kompetencer vurderes som vigtige kompetencer for socialrådgivere ansat 

inden for aftagernes arbejdsområder, og de ”Personlige og kommunikative kompetencer” 

samt de ”Organisatoriske og administrative kompetencer” fremhæves som de vigtigste in-

den for alle arbejdsområder.  

 

Begge forvaltningsgrene lægger stor vægt på, at dimittenderne kan ”arbejde systematisk”, 

som også samlet set vurderes til at være den vigtigste kompetence. Herudover synes le-

derne fra ”Beskæftigelse” at vægte de organisatoriske og administrative kompetencer hø-

jere end lederne fra ”Børn-Familie”, som vægter de personlige og kommunikative kompe-

tencer højere end lederne fra ”Beskæftigelse”. 
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Dimittendernes niveau 

Samlet set vurderes dimittendernes niveau at være tilfredsstillende og til at være højest 

inden for de ”Personlige og kommunikative kompetencer” og lavest inden for de ”Organi-

satoriske og administrative kompetencer”.  

 

Også her er der forskelle og ligheder mellem de to forvaltningsgrene. Begge forvaltnings-

grene påpeger, at dimittendernes niveau er lavest inden for kompetencerne ”håndtere 

konfliktsituationer, komplicerede afslag og vanskelige samtaler” og ”påtage sig sin myn-

dighedsrolle”. Herefter adskiller de to forvaltningsgrene sig mht. dimittendernes niveau (jf. 

s. 22-23). 

 

Samlet set betyder ledernes vurderinger af kompetencernes vigtighed og dimittendernes 

niveau, at socialrådgiveruddannelsen kan vælge at fokusere på følgende kompetencer for 

at imødekomme kompetencebehovet for alle arbejdsområder under ét: ”håndtere konflikt-

situationer, komplicerede afslag og vanskelige samtaler”, ”påtage sig sin myndighedsrol-

le”, ”arbejde systematisk”, ”skelne mellem egen og andre afdelingers opgaver og ansvars-

områder” og ”formulere sig kortfattet og præcis på skrift” (jf. s. 25). 

 

For alene at imødekomme de to forvaltningers fælles kompetencebehov, kan socialrådgi-

veruddannelsen vælge at fokusere mere på følgende kompetencer: ”håndtere konfliktsitu-

ationer, komplicerede afslag og vanskelige samtaler”, ”påtage sig sin myndighedsrolle” og 

”arbejde systematisk”. 

 

Hvis uddannelsen alene skal imødekomme det særskilte kompetencebehov inden for for-

valtningsgrenen ”Beskæftigelse”, kan socialrådgiveruddannelsen vælge at fokusere mere 

på følgende kompetencer: ”skelne mellem egen og andre afdelingers opgaver og ansvars-

områder” og ”være koordinator og den sagsførende i samarbejdssammenhænge”. 

 

Og hvis uddannelsen alene skal imødekomme det særskilte kompetencebehov inden for 

forvaltningsgrenen ”Børn-Familie”, kan socialrådgiveruddannelsen vælge at fokusere mere 

på følgende kompetencer: ”formulere sig kortfattet og præcis på skrift”, ”forvalte og for-

midle Forvaltningsloven og Retssikkerhedsloven”, ”forvalte og formidle de konkrete social-

retlige love”. 

 

 

 

 



46 
 

Overgangen fra socialrådgiveruddannelsen til arbejdet som socialrådgiver 

Praksischok 

83% af lederne vurderer, at de nyuddannede ”i meget høj grad/i høj grad” oplever et 

praksischok, når de kommer ud på arbejdsstederne. Praksischokket vurderes til at være 

mest udbredt inden for forvaltningsgrenen ”Børn-Familie”.   

 

Samarbejde, Rådgivning og Administration 

Af disse tre områder har dimittenderne sværest ved ”administration”, mens ”samarbejde” 

og ”rådgivning” falder dimittenderne lige nemt ifølge lederne, når vi kigger på alle ar-

bejdsområder under ét.  

 

Socialrådgiveruddannelsens praktik 

Praksisstudiet 

42% af lederne vurderer, at praksisstudiet giver de studerende et godt indblik i rammerne 

for socialt arbejde i en kommunal forvaltning, og 45% mener at praksisstudiet giver de 

studerende et godt indblik i arbejdsopgaverne i en kommunal forvaltning. Samlet set er 

42% tilfredse med praksisstudiets indhold og forløb. Det kunne derfor være interessant at 

undersøge aftagernes vurdering af praksisstudiet i en mere detaljeret grad. 

 

Uddannelsespraktikken 

54% af lederne vurderer, at de studerende er i stand til at udføre selvstændige opgaver i 

løbet af uddannelsespraktikken, og 96% mener at uddannelsespraktikken giver de stude-

rende et godt indblik i arbejdsopgaverne i en kommunal forvaltning. Samlet set er 84% af 

lederne tilfredse med uddannelsespraktikkens indhold og forløb.  

 

Samlet vurdering 

50% af lederne er samlet set tilfredse med socialrådgiveruddannelsen, mens 33% hverken 

er tilfredse eller utilfredse, og 17% er utilfredse. 

 

Fremtidigt arbejde 

Den sociale Højskole arbejder videre med at udvikle en fast model for systematiske aftager- og 

dimittendundersøgelser for socialrådgiveruddannelsen hvert 3. år. I de kommende aftagerun-

dersøgelser vil vi også inddrage foranstaltningsområdet, ligesom vi vil undersøge arbejdsom-

råderne inden for foreninger og interesseorganisationer for at dække socialrådgivernes ansæt-

telsesområder bredt.  
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Vi forventer således at gennemføre den næste dimittendundersøgelse i 2011, og vil inddrage 

resultaterne fra denne i den næste aftagerundersøgelse, der tænkes udarbejdet i 2012. 

Spørgsmålene og svaralternativerne i de to undersøgelser vil fremover blive mere ens, således 

at vi bedre kan sammenligne resultaterne fra disse to typer undersøgelser. Dette gælder især 

for spørgsmålene omkring socialrådgiveres professionskompetencer og de nyuddannedes 

overgang fra uddannelsen til arbejdet som socialrådgiver.  

 



48 
 

Litteraturliste 

 
 

Christiansen, Jørgen Møller & Larsen, Inge (2007): Socialrådgivernes psykiske arbejdsmiljø 

og arbejdsliv. CASA (Center for Alternativ Samfundsanalyse). København 

Danmarks Evalueringsinstitut (2001a): Evaluering af uddannelserne til socialrådgiver og so-

cialformidler. Aftagerundersøgelse. Vester Kopi. København 

Danmarks Evalueringsinstitut (2001b): Evaluering af uddannelserne til socialrådgiver og so-

cialformidler. Dimittendundersøgelse. Vester Kopi. København 

Dansk Socialrådgiverforening (2002): Kompetenceprofil. København 

Dansk Socialrådgiverforening (2008): Professionsstrategi. København 

Kristensen, Pia Friis & Klitmøller, Allan (2008): Dimittendundersøgelse. Socialrådgiverud-

dannelsen. Dimission januar 2007. University College Lillebælt. Den sociale Højskole. 

Odense 

Nissen, Maria Appel m.fl. (2008): Socialrådgiveres fremtidige kvalifikations- og kompeten-

cebehov – en pilotundersøgelse. Aalborg Universitet. Institut for Sociologi, Socialt Arbej-

de og Organisation. Aalborg 

Undervisningsministeriet (2002): Bekendtgørelse om socialrådgiveruddannelsen. BEK nr. 

536 af 28/06/2002.  

 

 

 

 

 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=23957


49 
 

Bilag 

 

Bilag 1: Interviewguide 

 

 

Arbejdsstedets struktur og lederens placering 

1: Hvad er din placering i forhold til ansættelse af nye medarbejdere? 

 

Socialrådgiveres arbejdsopgaver og kompetencer 

2: Hvad består arbejdet i for en socialrådgiver her? 

3: Hvad skal man kunne for at arbejde som socialrådgiver her? 

 

Nyuddannede socialrådgiveres kompetencer 

4: Hvad kan de nyuddannede socialrådgivere? 

5: Er der noget, I savner hos de nyuddannede socialrådgivere? 

6: Er der noget, I ikke udnytter hos de nyuddannede socialrådgivere? 

 

Overgangen fra socialrådgiveruddannelsen til arbejdet som socialrådgiver 

7: Hvilke problemer løber en nyuddannet socialrådgiver ind i her? 

8: Hvad er jeres opgave i forhold til nyuddannede socialrådgivere? 

9: Hvad lagde I vægt på sidste gang I ansatte en nyuddannet socialrådgiver? 

10: Hvordan indkøres nyuddannede socialrådgivere hos jer? 

11: Ser I andre dilemmaer ved at ansætte en nyuddannet socialrådgiver? 
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Bilag 2: Baggrundsoplysninger om lederne 

 

 

Ledelsesniveau Ledere 

% 

Øverste ledelsesniveau 7 

Mellemste ledelsesniveau 69 

Nederste ledelsesniveau 24 

I alt 100 

(n=29) 

Bilagstabel 2a: Ledelsesniveau 

 

Ansættelse i  

nuværende stilling 

Ledere 

% 

Mindre end 1 år 17 

1-3 år 59 

4-6 år 10 

7-9 år 7 

10 år eller flere 7 

I alt 100 

(n=29) 

Bilagstabel 2b: Ansættelse i nuværende stilling 

 

Erfaring som leder Ledere 

% 

Mindre end 1 år 10 

1-3 år 17 

4-6 år 21 

7-9 år 14 

10 år eller flere 38 

I alt 100 

(n=29) 

Bilagstabel 2c: Erfaring som leder 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medarbejdere Ledere 

% 

Færre end 10 21 

11-20 21 

21-40 34 

41-60 7 

61-80 10 

81-100 0 

101 eller flere 7 

I alt 100 

(n=29) 

Bilagstabel 2d: Antal medarbejdere 

 

Medarbejdere uddannede  

som socialrådgiver 

Ledere 

% 

25% eller færre 7 

26-50% 38 

51-75% 10 

76-100% 45 

I alt 100 

(n=29) 

Bilagstabel 2e: Andel medarbejdere uddannede  

som socialrådgivere 

 

Deltagelse i ansættelsessamtaler Ledere 

% 

Ja, hver gang 72 

Ja, de fleste gange 7 

Ja, nogle gange 14 

Nej, aldrig 7 

I alt 100 

(n=29) 

Bilagstabel 2f: Deltagelse i ansættelsessamtaler 

 

Ansættelse af nyuddannede  

socialrådgivere i løbet af de sidste 2 år 

Ledere 

% 

Ja 97 

Nej 3 

I alt 100 

(n=29) 

Bilagstabel 2g: Ansættelse af nyuddannede  

socialrådgivere 



Bilag 3: Kompetencer  

 

Bilag 3a: Kompetencer, alle arbejdsområder 

 

ALLE ARBEJDSOMRÅDER 

Nr. Kat. Kompetence Vigtighed Niveau Forskel Tilegnelse 

1 F Identificere, beskrive og vurdere sociale problemer  
og ressourcer i deres helhed 

1,5 2,5 -1,0 U+A 

2 F Vurdere og vælge relevante arbejdsmetoder 1,6 2,7 - 1,1 U+A 

3 F Have kendskab til arbejdsområdets målgruppe 1,6 2,6 - 1,0 U+A 

4 U Opsøge, tilegne sig og anvende ny viden  
og nye færdigheder 

1,4 2,2 - 0,8 U+A 

5 U Evaluere og kvalitetssikre eget arbejde 1,6 2,8 - 1,2 U+A 

6 P Skabe, vedligeholde og afslutte kontakt med brugeren 1,2 2,2 - 1,0 U+A 

7 P Skabe og gennemføre forandring i samarbejde  
med brugeren 

1,2 2,4 - 1,2 A 

8 P Reflektere før beslutning træffes 1,2 2,4 - 1,2 U+A 

9 P Håndtere konfliktsituationer, komplicerede afslag  

og vanskelige samtaler 

1,2 3,2 - 2,0 U+A 

10 P Være koordinator og den sagsførende  
i samarbejdssammenhænge 

1,5 2,9 - 1,4 U+A 

11 P Formulere sig kortfattet og præcis på skrift 1,3 2,9 - 1,6 U 

12 M Forvalte og formidle Forvaltningsloven  
og Retssikkerhedsloven 

1,2 2,8 - 1,6 U 

13 M Forvalte og formidle de konkrete socialretlige love 1,3 2,7 - 1,4 U 

14 M Påtage sig sin myndighedsrolle 1,2 3,0 - 1,8 U+A 

15 O Skelne mellem egen og andre afdelingers opgaver  

og ansvarsområder 

1,3 3,0 - 1,7 A 

16 O Agere i krydsfeltet mellem forventninger  

fra ledelse/politikere, samarbejdspartnere og brugere 

1,8 3,0 - 1,2 A 

18 A Dokumentere og begrunde beslutninger 1,2 2,7 - 1,5 U+A 

19 A Arbejde systematisk 1,2 3,0 - 1,8 U 

20 A Anvende IT-systemer 1,3 2,4 - 1,1 U+A 

 Gennemsnit 1,4 2,7 - 1,3  
Bilagstabel 3: Kompetencer, Alle arbejdsområder 

 

Kompetence nr. 17 er ikke medregnet. Se begrundelse under afsnittet ”Kompetencer”.
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Bilag 3b: Kompetencer, Beskæftigelse 

 

BESKÆFTIGELSE 

Nr. Kat. Kompetence Vigtighed Niveau Forskel Tilegnelse 

1 F Identificere, beskrive og vurdere sociale problemer  

og ressourcer i deres helhed 

1,7 2,6 - 0,9 U 

2 F Vurdere og vælge relevante arbejdsmetoder 1,5 2,9 - 1,4 U+A 

3 F Have kendskab til arbejdsområdets målgruppe 1,4 2,9 - 1,5 U+A 

4 U Opsøge, tilegne sig og anvende ny viden  
og nye færdigheder 

1,4 2,2 - 0,8 U+A 

5 U Evaluere og kvalitetssikre eget arbejde 1,6 2,9 - 1,3 U+A 

6 P Skabe, vedligeholde og afslutte kontakt med brugeren 1,4 2,2 - 0,8 A 

7 P Skabe og gennemføre forandring i samarbejde  
med brugeren 

1,3 2,6 - 1,3 A 

8 P Reflektere før beslutning træffes 1,4 2,5 - 1,1 U+A 
9 P Håndtere konfliktsituationer, komplicerede afslag  

og vanskelige samtaler 
1,3 3,3 - 2,0 U+A 

10 P Være koordinator og den sagsførende  

i samarbejdssammenhænge 

1,7 3,5 - 1,8 U+A 

11 P Formulere sig kortfattet og præcis på skrift 1,4 2,9 - 1,5 U 

12 M Forvalte og formidle Forvaltningsloven  
og Retssikkerhedsloven 

1,3 2,7 - 1,4 U 

13 M Forvalte og formidle de konkrete socialretlige love 1,5 2,8 - 1,3 U 
14 M Påtage sig sin myndighedsrolle 1,1 3,2 - 2,1 U+A 
15 O Skelne mellem egen og andre afdelingers opgaver  

og ansvarsområder 

1,4 3,5 - 2,1 A 

16 O Agere i krydsfeltet mellem forventninger fra  

ledelse/politikere, samarbejdspartnere og brugere 

1,9 3,3 - 1,4 U+A 

18 A Dokumentere og begrunde beslutninger 1,3 2,9 - 1,6 U+A 
19 A Arbejde systematisk 1,3 3,0 - 1,7 U 
20 A Anvende IT-systemer 1,4 2,8 - 1,4 A 

 Gennemsnit her 1,4 2,9 - 1,5  

Gennemsnit i alt 1,4 2,7 - 1,3 
Forskel mellem gennemsnit 0,0 - 0,2  

Bilagstabel 3a: Kompetencer, Beskæftigelse 

 

Kompetence nr. 17 er ikke medregnet. Se begrundelse under afsnittet ”Kompetencer”.
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Bilag 3c: Kompetencer, Børn-Familie 

 

BØRN-FAMILIE 

Nr. Kat. Kompetence Vigtighed Niveau Forskel Tilegnelse 

1 F Identificere, beskrive og vurdere sociale problemer  
og ressourcer i deres helhed 

1,1 2,6 - 1,5 U+A 

2 F Vurdere og vælge relevante arbejdsmetoder 1,8 2,8 - 1,0 U+A 

3 F Have kendskab til arbejdsområdets målgruppe 1,7 2,2 - 0,5 U 

4 U Opsøge, tilegne sig og anvende ny viden  
og nye færdigheder 

1,7 2,4 - 0,7 U+A 

5 U Evaluere og kvalitetssikre eget arbejde 1,8 2,8 - 1,0 U+A 

6 P Skabe, vedligeholde og afslutte kontakt med brugeren 1,0 2,3 - 1,3 U+A 
7 P Skabe og gennemføre forandring i samarbejde  

med brugeren 
1,2 2,3 - 1,1 U+A 

8 P Reflektere før beslutning træffes 1,0 2,6 - 1,6 U+A 
9 P Håndtere konfliktsituationer, komplicerede afslag  

og vanskelige samtaler 

1,2 3,3 - 2,1 U+A 

10 P Være koordinator og den sagsførende  

i samarbejdssammenhænge 

1,1 2,4 - 1,3 U+A 

11 P Formulere sig kortfattet og præcis på skrift 1,1 3,2 - 2,1 U+A 
12 M Forvalte og formidle Forvaltningsloven  

og Retssikkerhedsloven 

1,2 3,3 - 2,1 U 

13 M Forvalte og formidle de konkrete  
socialretlige love 

1,0 2,9 - 1,9 U 

14 M Påtage sig sin myndighedsrolle 1,1 3,0 - 1,9 U+A 
15 O Skelne mellem egen og andre afdelingers opgaver  

og ansvarsområder 

1,2 2,6 - 1,4 U+A 

16 O Agere i krydsfeltet mellem forventninger fra  

ledelse/politikere, samarbejdspartnere og brugere 

1,7 2,9 - 1,2 A 

18 A Dokumentere og begrunde beslutninger 1,2 2,8 - 1,6 U+A 

19 A Arbejde systematisk 1,1 3,2 - 2,1 U+A 
20 A Anvende IT-systemer 1,2 2,0 - 0,8 U+A 

 Gennemsnit her 1,3 2,7 - 1,4  

Gennemsnit i alt 1,4 2,7 - 1,3 
Forskel mellem gennemsnit 0,1 0,0  

Bilagstabel 3b: Kompetencer, Børn-Familie 

 

Kompetence nr. 17 er ikke medregnet. Se begrundelse under afsnittet ”Kompetencer”. 
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Bilag 3d: Kompetencer, Andet 

 

ANDET 

Nr. Kat. Kompetence Vigtighed Niveau Forskel Tilegnelse 

1 F Identificere, beskrive og vurdere sociale problemer  
og ressourcer i deres helhed 

1,6 2,4 - 0,8 U+A 

2 F Vurdere og vælge relevante arbejdsmetoder 1,7 2,7 - 1,0 U+A 

3 F Have kendskab til arbejdsområdets målgruppe 1,8 2,7 - 0,9 U+A 

4 U Opsøge, tilegne sig og anvende ny viden  

og nye færdigheder 

1,3 2,2 - 0,9 U+A 

5 U Evaluere og kvalitetssikre eget arbejde 1,5 2,7 - 1,2 A 

6 P Skabe, vedligeholde og afslutte kontakt med brugeren 1,2 2,4 - 1,2 A 

7 P Skabe og gennemføre forandring i samarbejde  

med brugeren 

1,1 2,3 - 1,2 A 

8 P Reflektere før beslutning træffes 1,2 2,3 - 1,1 U+A 

9 P Håndtere konfliktsituationer, komplicerede afslag  

og vanskelige samtaler 

1,1 3,0 - 1,9 U+A 

10 P Være koordinator og den sagsførende  
i samarbejdssammenhænge 

1,3 2,6 - 1,3 U+A 

11 P Formulere sig kortfattet og præcis på skrift 1,4 2,8 - 1,4 U 
12 M Forvalte og formidle Forvaltningsloven  

og Retssikkerhedsloven 

1,3 2,8 - 1,5 U 

13 M Forvalte og formidle de konkrete socialretlige love 1,3 2,9 - 1,6 U 

14 M Påtage sig sin myndighedsrolle 1,4 2,7 - 1,3 A 

15 O Skelne mellem egen og andre afdelingers opgaver  
og ansvarsområder 

1,3 2,8 - 1,5 A 

16 O Agere i krydsfeltet mellem forventninger fra  
ledelse/politikere, samarbejdspartnere og brugere 

1,5 2,8 - 1,3 A 

18 A Dokumentere og begrunde beslutninger 1,2 2,9 - 1,7 U+A 

19 A Arbejde systematisk 1,1 3,2 - 2,1 U+A 

20 A Anvende IT-systemer 1,3 2,2 - 0,9 U+A 

 Gennemsnit her 1,3 2,7 - 1,4  

Gennemsnit i alt 1,4 2,7 - 1,3 
Forskel mellem gennemsnit 0,1 0,0  

Bilagstabel 3c: Kompetencer, Andet 

 

Kompetence nr. 17 er ikke medregnet. Se begrundelse under afsnittet ”Kompetencer”. 
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Bilag 4: Koordinatsystemer  

 

Bilag 4a: Koordinatsystem, Alle arbejdsområder 

 

 

Bilagsfigur 4a: Koordinatsystem, Alle arbejdsområder 
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Bilag 4b: Koordinatsystem, Beskæftigelse 

 

 

Bilagsfigur 4b: Koordinatsystem, Beskæftigelse 
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Bilag 4c: Koordinatsystem, Børn-Familie 

 

 

Bilagsfigur 4c: Koordinatsystem, Børn-Familie 
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Bilag 4d: Koordinatsystem, Andet 

 

 

Bilagsfigur 4d: Koordinatsystem, Andet 
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