
Indsæt hjælpelinjer til 

Højre klik udenfor slidet 

Indsæt nyt ikon 

hvis  

Skriv titel på præsentation 

Gør tanke til handling
VIA University College

Socialrådgiverfaglig 
mestring af bogercentreret
kommunikation
…om at inddrage praktikere og studerende i den videnskabelige 
process omkring udvikling og validering af spørgeskemaet: 
”The Self-efficacy in Citizen Centeredness Questionnaire” 
(SECCQ-27)
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ved at markere ordet(ene) 

”Simplicity is the ultimatesophistication”
-Leonardo DaVinci

Formål:
1. At inddrage praktikere i 

forskningsprocessen, som en del af 
undervisningen, og dette oplæg

2. At immødekommelæringsmålene 
omkring socialrådgiverfaglig 
professionsidentitet og borger-
inddragelse, på uddannelsen

3. Sammenligne socialarbejdere og lægers 
professionsidentitet; rammediskussion; 
herunder behovet for mere forskning
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Baggrund

1. november 2017

3

Martin Hammershøj

SECCQ-27 mestring af borgercentreret komm.:
https://viaucdk-
my.sharepoint.com/personal/mhao_viauc_dk/_layouts/15/guestaccess.aspx?docid=12c3513c045e047d3bf49409bc4ab4e0f&authkey=ARiU_QjNkaMje47Eo6MmuVY

– Udforskning af borgerens perspektiv
At få borgeren til at føle, at jeg er oprigtigt interesseret i, at vide hvad 
han/hun tænker om sin egen situation

– Samarbejde om information og beslutninger
At rådgive og støtte borgeren i at træffe beslutning om at modtage de 
indsatser, som kan tilbydes borgeren

– Håndtering af kommunikative udfordringer
At acceptere, når der ikke længere er mulighed for at tilbyde indsatser, 
som kan hjælpe borgeren

https://viaucdk-my.sharepoint.com/personal/mhao_viauc_dk/_layouts/15/guestaccess.aspx?docid=12c3513c045e047d3bf49409bc4ab4e0f&authkey=ARiU_QjNkaMje47Eo6MmuVY


Det oprindelige studie!
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Metode

1. november 2017

5

Martin Hammershøj

100 studerende deltog i spørgeskemaundersøgelsen!
https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=LKCSZER311C1

– SEPCQ-27, Motivation for studievalg, WHO-5, NEO

40 studerende deltog i et interviewseminar
https://viaucdk-
my.sharepoint.com/personal/mhao_viauc_dk/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=t58MTstKAYo2SKI%2bcjO7MWIkXQ5z1kU5LvVP5WV9E68
%3d&folderid=1f5c3295593b2457c9cbc4433556945f4&rev=1

– Forståelse, væsentlighed & eksempler fra praktikken

Hvormange socialrådgivere vil besvare undersøgelsen?

https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=LKCSZER311C1
https://viaucdk-my.sharepoint.com/personal/mhao_viauc_dk/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=t58MTstKAYo2SKI%2bcjO7MWIkXQ5z1kU5LvVP5WV9E68%3d&folderid=1f5c3295593b2457c9cbc4433556945f4&rev=1


SurveyXact!
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OneNote!
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Resultat
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NB! Kun få rettelser fra de studerende på seminaret, hvis 
overordnede feed-back var positiv (sådan da);

– 100 besvarelser udgør psykometrisk en god pilot [r>,27]

– Ingen sammenhænge m. WHO-5

– Få sammenhænge med motivation for studievalg

– Især sammenhænge mellem SECCQ-1 og motivation, 
samt sammenhænge med NEO trækkene, men 
forskelligt afhængig af seccq dimensioner
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Correlations

tsrq_
auto

tsrq_
intro

tsrq_
extern

tsrq_
amotiv

who5

seccq_exp

,22 -,30 -,22 -,30 -,011

seccq_infoP

,13 -,15 -,24 -,15 ,09

seccq_com

,15 -,06 -,15 -,06 ,13
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Correlations

N E O A C

seccq_exp

-,08 ,18 ,32 ,34 ,28

seccq_infoP

-,23 ,30 ,28 ,20 ,25

seccq_com

-,31 ,34 ,34 ,04 ,18



Diskussion
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Upside:

– En ny metode på uddannelsen både videnskabeligt (kvalitativt & kvantitativt) 
og i undervisningssammenhæng totalt uprøvet!

– Studerende der oplever mestring af professionen har selv valgt 
uddannelsen!

– OG… de har en varm/social, robust, og vedholdende profil

Downside:

– Mange studerende udeblev fra interviewseminaret

– Negativ evaluering i den anonyme evaluering af modul 8

– Jeg har glemt et spørgeskema, der måler autonomistøtte

Plenum:
https://viaucdk-
my.sharepoint.com/personal/mhao_viauc_dk/_layouts/15/guestaccess.aspx?docid=127a39d47db43484eb119bfc99f484c
30&authkey=AWfxeiIQWjuZ06XJGdZY62c

https://viaucdk-my.sharepoint.com/personal/mhao_viauc_dk/_layouts/15/guestaccess.aspx?docid=127a39d47db43484eb119bfc99f484c30&authkey=AWfxeiIQWjuZ06XJGdZY62c



