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Kandidat i socialt arbejde (KSA), Efterår 2022 
 
Semesterbeskrivelse – 1.semester / Modul 1 
 

 
Oplysninger om semesteret 
Skole: Sociologi og Socialt Arbejde 
Studienævn: Studienævnet for Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde 
Studieordning: Studieordning for Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde ved Aalborg Universitet 2017 
 
 
Semesterets temaramme  
På 1. semester undervises de studerende i tre af uddannelsens fag: 
Teorier om sociale problemer, Teorier om socialt arbejde og Social Policy. Undervisningen i de tre fag retter 
sig mod følgende læringsmål: 
 

 
Viden 

 
At give de studerende: 
 

• Viden om socialt arbejdes teorier, perspektiver og praksis og en 
forståelse af socialt arbejde som det centrale genstandsfelt i ud-
dannelsen. 

• Viden om definitioner af sociale problemer, teorier om forståelse 
og forklaring af sociale problemer samt undersøgelser, der bely-
ser sociale problemer. 

• Viden om og forståelse af 1) de grundlæggende ideer og konflikter 
i social- og velfærdspolitikken og deres filosofiske, politiske, kultu-
relle og historiske grundlag, 2) socialpolitikkens rolle i samfundet, 
3) de roller samfundssektorer, forvaltning og organisationer spiller 
for socialpolitikkens indhold og praksis, 4) variationen i social poli-
tikken og velfærdsinstitutionerne mellem politikområder i kompara-
tivt og globalt perspektiv. 

• viden om problemorienterede elementer i PBL (Link til PBL) 

 
 

 
Færdigheder 

 
Gøre de studerende i stand til: 

• at identificere, redegøre og kritisk analysere teorier og 
perspektiver på socialt arbejde 
• at redegøre for og reflektere over socialt arbejde som 
begreb og praksisfelt og forskellige teoretiske grundlag for 
at udføre socialt arbejde 
• at anvende forskellige teorier om sociale problemer til 
at forstå og forklare konkrete sociale problemer 
• at identificere og analysere processer på mikro-, og 
makroniveau som skaber og opretholder sociale problemer 
og deres karakter 

• at kunne demonstrere indsigt, anvende og gennemføre kriti-
ske analyser af velfærdsinstitutioner, socialpolitikker og deres 

https://www.soc.aau.dk/uddannelser/info-studerende-faq/pbl#540555
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betydning for det sociale arbejde. 
• at kunne redegøre for og udvise helhedsforståelse af sam-

menhængen mellem velfærds- og socialpolitik, principper for 
social retfærdighed, samt statens og forvaltningens rolle i 
Danmark og i internationalt perspektiv. 

• at kunne anvende PBL som styringsprincip i et projekt med an-
vendelse af teorier fra de konstituerende fag 

•  
 
Kompetencer  

 
At fremme de studerendes kompetencer til: 
 

• kritisk at analysere konkret socialt arbejde og de anvendte teo-
rier og forholde sig kritisk til teoriernes forklaringskraft 

• at kunne udarbejde en analyse af konkrete sociale problemer, 
deres omfang, og mulige årsager til dem. 

• at kunne omsætte og bruge viden om velfærds- og socialpolitik 
relation til analyser og udvikling af socialt arbejde 

• at kunne anvende teoretiske og praktiske kompetencer til at for-
stå og analysere velfærdsinstitutioner og socialpolitiske instru-
menter samt statens rolle og funktionsmåder  

• kompetence til at reflektere over egen læring og faglige udvikling 
samt samarbejdets betydning herfor på et grundlæggende niveau 
(portfolio). 

 
 

 
 

• Semestret afprøves ved mundtlig intern eksamen med individuel bedømmelse på baggrund af en 
gruppebaseret skriftlig projektrapport 
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Semesterets organisering og forløb 
 
Semestret er bundet sammen af det tværgående projektforløb, der integrerer de tre fag. 
De tre fag kører i et sideløbende koncentreret kursusforløb fra starten af semestret og afsluttes i midten af 
november. I denne periode må der forventes undervisningsaktiviteter næsten dagligt. 
 
Hvert kursusforløb har et omfang af 32 lektioner. De er arrangeret som hele undervisningsdage á fire timer. 
Der må forventes en egen forberedelse på 5-7 timer til hver undervisningsgang. Det er derfor en god ide at 
starte forberedelsen før semesterstart. 
 
Vær opmærksom på at beskrivelser, pensum, datoer og lokaler for de enkelte kursusgange skal findes 
på Moodle. Der kan forekomme aflysninger, datoændringer eller ombytninger af undervisningsgange. 
Disse bliver i så fald udmeldt på Moodle. 
 
Herefter starter projektforløbet op. Projektet er et problembaseret projekt, der er baseret på en teoretisk funde-
ret besvarelse af problemformuleringen understøttet af eventuelt primær eller sekundær empiri. Det forventes 
ikke i dette semester at grupperne indsamler eget empirisk materiale. Projektforløbet understøttes af projektin-
troduktion, øvelsestimer og vejledning. 
 
 
Øvelsestimer  
Øvelsestimer er lektioner udover fagområdeundervisningen, som understøtter de studerendes færdigheder i 
akademisk læsning, skrivning og analyse. Øvelsestimerne faciliteres af undervisere på modulet, og er lagt an 
på øvelsesarbejde i grupper og individuelt. Eventuel litteratur til øvelsestimerne indgår ikke i pensum. 
 
Vejledning 
Projektet er gruppebaseret, hvor hver gruppe tilknyttes en vejleder. Vejledningens omfang svarer til nedenstå-
ende konfrontationstimer, afhængig af gruppestørrelse: 
 

• 1-2 studerende tildeles 12 timer (2 konfrontationstimer) 
• 3 eller flere studerende til deles 24 timer (4 konfrontationstimer) 

 
Form og tidsforbrug pr møde aftales mellem vejleder og studerende.  
 
 
Gruppedannelse og -etablering 
I begyndelsen af oktober foretages administrativ gruppedannelse. Grupperne danner grundlag for semestrets 
projektarbejde samt øvelsesarbejde i forbindelse med undervisning. Der dannes grupper á 4-5 studerende. 
Der tilstræbes tværfaglige grupper ift. bachelor-baggrund og der tages så vidt muligt hensyn til de studerendes 
geografiske placering. Alle studerende skal skrive projekt i en gruppe. Det kræver dispensation, at være i en 
gruppe med 1-3 studerende. Find vejledning til ansøgning om dispensation på Moodle. 
 
Studiet understøtter gruppernes etablering og samarbejde gennemundervisning i PBL, vejledning, samt res-
sourcer på Moodle til gruppeetablering og håndtering af konflikter. Se i øvrigt tilbud om støtte til projekt- og 
gruppeprocesser ved AAU Studie- og Trivselsvejledning.  
 
Undervisningens karakter 
Undervisningslektionerne i de tre fag har karakter af overblikslektioner som vil give de studerende et kort 
systematisk indblik i de enkelte temaers teoretiske fundament, deres forgreninger og udviklinger samt fokuse-
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re på teoriernes omsætning i det sociale arbejdes praksis. Herigennem gives der mulighed for både at adskil-
le og samle/sammenligne de forskellige teorier og perspektiver inden for det enkelte fag og på tværs af de tre 
fag som grundlag til at analysere, forstå og forklare det praktiske sociale arbejde. Som overblikslektioner 
danner undervisningslektionerne fundament for at de studerende selvstændigt kan udforske de enkelte intro-
ducerede teorier og perspektiver ved at opsøge yderligere litteratur til anvendelse i projektrapporten.  
 

Projektrapporten 
Projektopgaven påbegyndes i forbindelse med introduktion til projektarbejdet og afsluttes med aflevering af 
projektopgaven primo januar og mundtlig eksamen ultimo januar. Detaljer om aflevering og eksamen vil blive 
lagt på Moodle.  
 
Projektrapporten skrives af gruppen i fællesskab. Projektrapporten må maks. have et omfang på: 
 
1-2 studerende: 25 sider/60.000 anslag 
3 studerende: 30 sider/72.000 anslag 
4-5 studerende: 50 sider/120.000 anslag  
6-7 studerende: 55 sider/132.000 anslag 
 
De angivne anslag er inkl. mellemrum. Linjeafstand er 1½ og skriftstørrelse 12. Vær opmærksom på, at fod-
noter indgår ved beregning af omfang af projektet, mens titelblad/forside, indholdsfortegnelse, resumé, tabel-
ler, litteraturliste og bilag ikke indgår i beregningen. Der er ikke krav om formulering af et resumé i projektrap-
porten.  
 
Projektrapporten afleveres gennem uploading til digital eksamen (www.de.aau.dk).  
 
Information om Digital Eksamen 
Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde anvender AAU’s digitale eksamenssystem – Digital Eksamen. 
Dette betyder, at alle skriftlige eksamensopgaver og projekter tilgås og afleveres i Digital Eksamen.  
Digital Eksamen digitaliserer hele eksamensprocessen. I Digital Eksamen kan du se informationer om prøven, 
afleveringsfrist og aflevere din eksamensbesvarelse – afleverer du som en del af en gruppe, vil dette også 
være muligt. Du kan inden tidsfristen redigere og slette din besvarelse. Du har efter eksamen adgang til at 
hente din opgavebesvarelse. Bilag til opgavebesvarelsen skal oprettes som separat fil.  
 
Du kan i systemet se, hvornår din bedømmelse er klar, men det er stadig STADS-selvbetjening, du skal logge 
på for at se denne. Du logger ind i systemet, finder vejledninger og yderligere informationer vedr. Digital Ek-
samen via http://www.de.aau.dk/.  
 
I tilfælde af spørgsmål om Digital Eksamen kan du kontakte din studiesekretær eller Digital Eksamen på sup-
port@its.aau.dk.  
 
Eksamen  
Det skriftlige projekt danner udgangspunkt for en mundtlig evaluering. Eksaminationen gennemføres af under-
visere, der er tilknyttet Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde. Formelt optræder underviserne som henholds-
vis eksaminator og censor. Eksaminator og censorer repræsenterer de tre forskellige fagområder. Navn på 
censor frigives ikke før selve eksaminationen. 
 
Fagene Teorier om socialt arbejde, Teorier om sociale problemer og Social Policy udprøves samlet med en 
mundtlig intern eksamen med individuel bedømmelse på baggrund af en gruppebaseret skriftlig projektrapport. 
Hver studerende får mulighed for at indlede med 5 min. oplæg. Når de studerende, der ønsker det, har holdt 
oplæg, eksamineres de studerende i projektopgaven. 
 

http://www.de.aau.dk/
mailto:support@its.aau.dk
mailto:support@its.aau.dk
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Tidsramme for eksamination (inkl. formøde og votering):   
1 studerende: 40 min. 
2 studerende: 55 min. 
3 studerende: 1t, 10 min. 
4 studerende: 1t, 20 min. 
5 studerende: 1t, 35 min. 
 
 
Til eksamen stiller både eksaminator og censorer uddybende, afklarende og problematiserende spørgsmål, 
der tager udgangspunkt i projektopgaven og/eller oplægget. Der kan blive stillet spørgsmål til hele pensum i 
Social Policy, Teorier om Sociale Problemer og Teorier om Socialt Arbejde, men eksaminationen vil tage afsæt 
i projektrapporten og det eventuelle oplæg fra hver studerende. 
 
Der gives karakter efter 7-skalaen på grundlag af en samlet vurdering af det skriftlige arbejde og den mundtlige 
præstation.  
 
Reeksamen 
Hvis en gruppe ikke består, følges uddannelsens gældende regler herfor. Eksaminator og censor giver en 
tilbagemelding på, hvilke afsnit i projektopgaven der ved en evt. reeksamen bør revideres, tilføjes eller udela-
des – eller om hele opgaven bør omskrives. 
 
Hvis opgaven som udgangspunkt kan bestå, men én eller flere gruppemedlemmer ikke består på baggrund af 
det mundtlige forsvar, kan samme opgave anvendes ved reeksamen. De (ikke beståede) studerende må gen-
læse pensum med henblik på et bedre mundtligt forsvar ved en eventuel reeksamen.  
 
Hvis opgaven ligger lige under det minimalt acceptable, men én eller flere gruppemedlemmer formår at hæve 
sig over karakteren 0 gennem det mundtlige forsvar, kan de gruppemedlemmer, som ikke består, blive bedt 
om at styrke såvel den skriftlige del, som det mundtlige forsvar. De gives, som beskrevet ovenfor, vejledning i 
opgavens og forsvarets svage dele med henblik på eventuel reeksamen.  
 
Portfolio  
På kandidaten i socialt arbejde arbejder vi med en individuel læringsportfolio, der skal forstås som en doku-
mentation af de studerendes fortløbende arbejdsproces. Formålet er at styrke deres faglige profil som kandida-
ter i socialt arbejde og at få dem til at præcisere, hvordan de gennem uddannelsen gradvist opbygger deres 
faglige identitet. I deres faglige profil indgår der både almene akademiske/analytiske kompetencer (herunder 
PBL-kompetencer) og mere specifik viden og indsigt i det sociale arbejdes felt.  
Til hver eksamen skal der derfor udarbejdes portfolio-beskrivelse, som viser den studerendes konkrete læring i 
forhold til semestrets læringsmål. Den individuelle læringsportfolio på KSA er obligatorisk – se de specifikke 
krav under hvert semester på følgende link: https://www.soc.aau.dk/uddannelser/info-studerende-
faq/portfolio#540558 
 
Portfolio afleveres i Moodle med samme deadline som for projektopgaven. Se vejledning og deadline på 
Moodle. 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.soc.aau.dk/uddannelser/info-studerende-faq/portfolio#540558
https://www.soc.aau.dk/uddannelser/info-studerende-faq/portfolio#540558
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Timefordeling  

 
 

Semesterdeklaration 1. semester antal  Varighed 
samlet time-

tal Undervisning/ Eget arbejde  

         
Forelæsninger modul 1A   8 4 32 U  
Forelæsninger modul 1B   8 4 32 U  
Forelæsninger modul 1C   8 4 32 U  
Egen forberedelse til forelæsninger 24 7 168 E  
PBL- og øvelsestimer     5 4 20 U  
Egen forberedelse til PBL- og øvelses-
timer  5 4 20 E  
Projektarbejde     1 444 444 E  
Vejledning     5 1 5 U  
Eksamen       1 2,5 1,5 U  
Forberedelse til eksamen   1 74 74 E  

I alt           828,50     

 
Semesterkoordinator og sekretariatsdækning 
 
Semesterkoordinatorer er: 
Tanja Dall (København, dall@socsci.aau.dk), og Andreas Møller Jørgensen (Aalborg, anmj@socsci.aau.dk) 
 
Fagkoordinatorer: 
Modul 1A – Teorier om Sociale Problemer: Merete Monrad (monrad@socsci.aau.dk) 
Modul 1B – Teorier om Socialt Arbejde: Mette Rømer (romer@socsci.aau.dk) & Tanja Dall 
(dall@socsci.aau.dk) 
Modul 1C – Social Policy: Mathias Herup Nielsen (mhn@socsci.aau.dk) 
 
Sekretær: Camilla Vibe Andreasen (socialkandidat@socsci.aau.dk) 
 
 

 

 
Modultitel og ECTS-angivelse 
  

  Teorier om socialt arbejde / Theories of social work 

10 ECTS 
 
 
Placering 
 
1. semester 
 

mailto:dall@socsci.aau.dk
mailto:anmj@socsci.aau.dk
mailto:monrad@socsci.aau.dk
mailto:romer@socsci.aau.dk
mailto:dall@socsci.aau.dk
mailto:mhn@socsci.aau.dk
mailto:socialkandidat@socsci.aau.dk
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Modulansvarlig 
 
Mette Rømer (AAL) og Tanja Dall (KBH) 
 
 
Type og sprog  
 
Kursusmodul 
Dansk 
 
 
Mål 
 
Formålet med undervisningen i Teorier om socialt arbejde er bl.a. at udvide den studerendes viden om det so-
ciale arbejdes idéhistoriske fundament, udvikle den studerendes forståelse af og evne til kritisk analyse af so-
cialt arbejdes perspektiver, dvs. de teorier, metoder og redskaber som danner grundlag for socialt arbejde. Det-
te som grundlag for at kunne forstå, vurdere og udvikle det sociale arbejdes teoretisk og praktiske fundament. 
Målet med fagsøjlen Teorier om socialt arbejde er at skærpe de studerendes forståelser for, hvordan forskelli-
ge perspektiver og forståelser af menneske og samfund giver forskellige teoretiske og metodemæssige tilgan-
ge i socialt arbejde, samt at kunne anvende disse kritisk og analytisk.  
 
I faget Teorier om socialt arbejde lægges der vægt på at præsentere socialt arbejde som den faglige kerne, 
uddannelsen understøtter, udvikler og perspektiverer. Der er fokus på at understøtte de studerendes arbejde 
med at skabe deres identitet som Kandidat i Socialt Arbejde.  
 
Da undervisningen på modul 1 danner grundlag for et fælles fundament for forståelsen af socialt arbejde indle-
des modulet med to sammenhængende introducerende lektionsgange. På disse to lektionsgange afholdes fo-
relæsninger om henholdsvis: 
 
1) Det sociale arbejdes idéhistorie nationalt og internationalt, 
2) teorier, definitioner, vidensformer og modsætninger i socialt arbejde 
 
Målet med de to introducerende undervisningsdage er flerstrenget i forhold til at:  
 
1) få skabt en fælles indsigt hos de studerende vedrørende det sociale arbejdes idéhistorie, herunder centrale 

og skiftende teorier, kerneværdier og kontroverser. 
2) få kombineret teorier i socialt arbejde med PBL-baseret case-arbejde gennem ”hands on” øvelser. 
3) få taget de første skridt med henblik på at gøre det muligt for de studerende at udvikle en faglig identitet 

som studerende og kommende kandidater i socialt arbejde. 
4) få skabt et både fagligt og socialt afsæt for det videre arbejde på studiet, herunder at styrke de studeren-

des fællesskab. 
 
Efter de to indledende undervisningsdage kommer en ny undervisningsblok med fem forelæsninger, som har til 
formål at give en dybere indsigt i nogle af de temaer som er centrale for socialt arbejde. Socialt arbejde er ka-
rakteriseret ved at udspringe af en række parallelle, men samtidig meget forskellige perspektiver, som hver 
især indeholder flere teoretiske og metodiske forgreninger. Desuden er det sociale arbejde karakteriseret ved 
ikke at knytte sig til teoriernes oprindelige form. Tværtimod er teorier og metoder i det praktiske sociale arbejde 
ofte karakteriseret ved blandingsformer og ved forholdsvis let omsættelige metoder. Igennem lektion 3-7 dyk-
ker vi ned i en række forskellige teorier om og definitioner på socialt arbejde, organiseret omkring centrale te-
maer i feltet. I enkelte lektioner arbejdes der ”hands on” med problembaseret case arbejde fra det sociale ar-
bejdes praksisfelt. 
 
De fem undervisningslektioner (lektion 3-7) vil give et kort systematisk indblik i forskellige dele af det sociale 
arbejde med fokus på det teoretiske fundament, deres teoretiske forgreninger og udviklinger samt fokusere på 
teoriernes omsætning i det sociale arbejdes praksis. Der er altså ikke tale om, at der gives ét sammenhæn-
gende billede af feltet, snarere tegnes et landskab op med mange forskellige perspektiver på socialt arbejde. 
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Herigennem gives der mulighed for både at adskille og samle/sammenligne forskellige perspektiver og for at de 
studerende selv kan positionere sig i feltet. De fem undervisningslektionerne danner således fundament for at 
de studerende selvstændigt kan udforske de enkelte perspektiver yderligere ved at opsøge yderligere litteratur 
til anvendelse i projektopgaven.  
 
De fem undervisningslektioner understøttes af digitale forelæsninger, hvor nogle tværgående teoretiske per-
spektiver gennemgås særskilt i kort form. Hvor undervisningslektionerne er organiseret omkring centrale tema-
er i socialt arbejde (som fx borgerinddragelse og magt) er de digitale supplerings-lektioner organiseret omkring 
nogle af de teoretiske perspektiver som går igen på tværs af sådanne temaer. Suppleringslektionerne er ikke 
en del af pensum og er særligt tænkt som supplement til de studerende, som er nye til det sociale arbejde som 
akademisk felt. 
 
De forskellige teorier i socialt arbejde danner afsæt for den afsluttende, ottende, lektion. Denne lektionsgang 
omfatter således en tværgående opsamling af de forskellige perspektiver som en yderligere understøttelse af 
det konkrete projektarbejde.   
 
 
Fagindhold og sammenhæng med øvrige moduler/semestre 
 
Fagområdet indgår i samspil med faget Teorier om Sociale problemer, der indeholder definitioner af sociale 
problemer, forståelse af sociale problemer og forklaringer på sociale problemer. Endvidere indgår fagområdet 
i samspil med faget Social Policy, som omhandler årsager til og konsekvenser af den politik, som styrer og 
regulerer det sociale arbejde. 

 
Undervisningen gennemgår forskellige teoretiske perspektiver og deres omsætning i socialt arbejde med hen- 
blik på, at skærpe analyser af, hvordan forskellige perspektiver på forståelsen af samfund og menneske giver 
forskellige teoretiske og metodemæssige tilgange til socialt arbejde. Der bliver lagt vægt på, i hvilke historiske, 
geografiske og institutionelle sammenhænge det enkelte perspektivs oprindelige og senere tankefigurer er ud- 
viklet. Hvilke formål med og processer i det praktiske sociale arbejde konstruerer det konkrete perspektiv? Hvil-
ke konstruktioner omkring socialt arbejdes praksis muliggør det enkelte perspektiv, og hvilke muligheder udeluk-
ker (marginaliserer) det? 

 
Der anvendes ikke nogen grundbog 
 
 
Omfang og forventet arbejdsindsats 

 
Kurset rummer 8 lektionsgange, som består af forelæsninger og øvelser. Der forventes 5-7 timers forberedel-
se til hver lektion. Kurset danner sammen med kurserne i Teorier i sociale problemer og Social Policy grund-
lag for et projektarbejde, hvor der arbejdes i grupper med en teoretisk problemstilling. Der afholdes i forbindel-
se med projektarbejdet en øvelsestime, hvor undervisere fra Teorier om socialt arbejde fokuserer på de stude-
rendes evne til at inddrage undervisningselementerne i analyser af det sociale arbejde. 
 
 
Deltagere 

 
Studerende på 1. semester og 1. modul ved Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde 

 
Deltagerforudsætninger 

 
Optaget ved Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde, fuldtids- eller gæstestuderende. 
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Modulaktiviteter 
 
Beskrivelser, pensum, datoer og lokaler for de enkelte kursusgange skal findes på Moodle. 

Eksamen 
Mundtlig intern eksamen med individuel bedømmelse på baggrund af gruppebaseret skriftlig projektrapport. 

 

 
 
Modultitel  
Teorier om sociale problemer 
Theories of social Problems 
 
10 ECTS. 

Placering  
7. semester 
 
Modulansvarlig 
Merete Monrad 
 
Type og sprog 
Kursusmodul 
Dansk 
Mål 
Kurset giver et indblik i definitioner af sociale problemer, forståelse af sociale problemer og forklaringer på 
sociale problemer. Dette giver et grundlag for at analysere sociale problemer, der kan betragtes som det socia-
le arbejdes genstandsfelt. Kurset sætter fokus på forskellige typer teori, som kan sandsynliggøre hvilke forhold 
eller mekanismer, der forårsager, genererer, skaber eller vedligeholder sociale problemer. Hovedvægten læg-
ges på sociologiske teorier. Det tilstræbes at give en oversigt over den teori, der er relevant i forhold til forstå-
else og forklaring af sociale problemer. 

Fagindhold og sammenhæng med øvrige moduler/semestre  
Faget indgår i samspil med Teorier om Socialt Arbejde, der omhandler teorier om hvordan det sociale arbejde 
defineres, planlægges, udføres og virker. Endvidere indgår faget i samspil med Social Policy, som omhandler 
årsager til og konsekvenser af den politik, som styrer og regulerer det sociale arbejde. I forhold til begge disse 
discipliner giver teorier om sociale problemer et vigtigt bidrag til forståelse og forklaring af de problemer, som 
de politiske tiltag og det sociale arbejde retter sig mod. Indsigt i årsager giver derfor ideelt mulighed for priorite-
ring og planlægning af indsatser, der sigter på at forebygge, afhjælpe eller ”mildne” sociale problemer. 

Omfang og forventet arbejdsindsats 
Kurset afvikles på 8 dage af 4 lektioner. De enkelte undervisningsgange består af forelæsninger vekslende 
med øvelser. Der forventes 5-7 timers forberedelse til hver dag. Kurset danner sammen med kurserne i Teori-
er om socialt arbejde og Social Policy grundlag for et projektarbejde, hvor der arbejdes i grupper med et pro-
blem (et socialt problem, et socialpolitisk problem eller et problem inden for socialt arbejde) og belyser det med 
teori. Der afholdes i forbindelse med projektarbejdet en øvelsestime, hvor undervisere fra Teorier om sociale 
problemer fokuserer på de studerendes evne til at inddrage undervisningselementerne i analyser af det sociale 
arbejde.  
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Deltagere 
 
Studerende på 1. semester og 1. modul ved Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde 
 
Deltagerforudsætninger  
 
Optaget ved Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde, fuldtids- eller gæstestuderende. 
 
Modulaktiviteter 
 
Beskrivelser, pensum, datoer og lokaler for de enkelte kursusgange skal findes på Moodle. 
 
Eksamen 
 
Mundtlig intern eksamen med individuel bedømmelse på baggrund af gruppebaseret skriftlig projektrapport. 

 

 
 
Modultitel, ECTS-angivelse 
 
Social policy 
Social policy  
10 ECTS 
 
 
Placering 
7. semester 
 
Modulansvarlig 
Mathias Herup Nielsen 
 
Type og sprog 
Kursusmodul  
Dansk 
 
Mål 
 
Formålet med kursuset er at give den studerende en grundlæggende forståelse af den socialpolitiske kontekst, 
som det sociale arbejde udføres i. Efter kurset skal den studerende have tilegnet sig viden om og forståelse af:  

1. De grundlæggende ideer og konflikter i social- og velfærdspolitikken og deres filosofiske, politiske, kul-
turelle og historiske grundlag, 

2. Socialpolitikkens rolle i samfundet,  
3. De roller samfundssektorer, forvaltning og organisationer spiller for socialpolitikkens indhold og prak-

sis og 
4. Variationen i social politikken og velfærdsinstitutionerne mellem politikområder i komparativt og globalt 

perspektiv. 
 
Fagindhold og sammenhæng med øvrige moduler/semestre 
 
Faget Social Politik fokuserer på de ideer og processer der fører til at social problemer gøres til genstande for 
kollektivt ansvar og legitimere interventioner og indsatser der skal forebygge eller løse de social problemer. 
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Social politik forstås i dette fag som forankret i politikkens fire grundlæggende dimensioner:  

1. Social politik handler om hvordan politiske beslutninger træffes, implementeres og administreres,  
2. Social politik udspringer af normative, diskursive og kulturelle forståelser af hvad der er social proble-

mer, hvem der bør handle på dem og hvordan,  
3. Social politik etableres gennem kompromis og konsensus mellem politiske aktører og  
4. Social politik er eksekveringen af magt på det sociale område baseret i grundlæggende normative og 

materielle kampe om fordelingen af samfundets goder.  
På tværs af disse fire aspekter af social politikken er kernen i det socialpolitiske spørgsmålet om hvordan sam-
fundets ressourcer omfordeles så der opnås større social retfærdighed samt øget individuel og kollektiv vel-
færd. 
 
For at skabe et teoretisk overblik over de væsentligste aspekter af det social politisk, gennemgås social politik-
kens normative fundament. De ideer og motiver der driver udviklingen af velfærdsstater og velfærdssystemer 
er både historisk, kulturelt og politisk forankret hvorfor det er væsentligt af indfange disse dimensioner både 
empirisk og teoretisk for at forstå velfærdsstaters opståen, udvikling og fortsatte eksistens. Samtidig er disse 
dimensioner centrale for udviklingen af forskellige velfærdsstatslige regimer og udviklingen af institutionelle 
strukturer og konkrete social politiske felter. 
 
Socialpolitikken er yderligere, som en del af overordnede velfærdssystemer, en central brik i den politiske sty-
ring af samfundets udvikling og sætter rammer for ønsket og uønsket adfærd i et samfund. Dermed bliver soci-
al politikken til mere end blot et spørgsmål om fordeling af goder, men også til en kamp om at styre samfundets 
udviklingsretning, balancen mellem samfundssektorer og de rettigheder, pligter og normative kategorier der er 
til rådighed for den enkelte borger. Socialpolitikken bliver dermed også en del af en lang række politiske felter 
hvor nogle primært er socialpolitiske og andre kun delvist eller perifært opfattes som social politik. Opfattelsen 
af hvad der er et socialpolitisk spørgsmål og hvad der ikke er, er historisk kontingent og foranderligt.  
 
Socialpolitikken udvikles og udmøntes ikke i en demokratisk glasklokke, men indgår i en lang række andre in-
stitutionelle kontekster der påvirker politikken. Økonomi og administration udgør to centrale kontekster der  
former og forvandler social politikken og velfærdssystemerne. Socialpolitik er grundlæggende knyttet til omfor-
delingsspørgsmål og derfor også uadskillelig knyttet til den økonomiske politik som det centrale politisk domæ-
ne for fordelingskampe. Socialpolitik er en del af den politiske økonomi og enhver socialpolitisk beslutning har 
økonomiske konsekvens og som oftest økonomiske begrundelser. Tilsvarende er de administrative regimer og 
frontlinjemedarbejdernes praksis væsentlige elementer i både den konkrete udvikling og udformning af social-
politikken og udøvelsen af den politiske dømmekraft der knytter sig til socialpolitiske interventioner. 
 
Endelig er socialpolitik og velfærdsstater grundlæggende vestlige begreber og nationalstatslige begreber, men 
i stigende grad er forskningen blev opmærksom på den diversitet der findes inden for det socialpolitiske do-
mæne uden for vesten og at social politikken i stigende grad globaliseres og takt med udviklingen af en global 
institutionel orden og væksten i globale og transnationale social problemer.  
 
Faget socialpolitik beskæftiger sig med feltet mellem de social problemdefinitioner og det sociale arbejdes 
praksis. Hvor faget teorier om sociale problemer beskæftiger sig med de fundamentale processer der definerer 
sociale problemer og teorier om socialt arbejde beskæftiger sig med de praktikker de indgår i konkrete indsat-
ser overfor sociale problemer, så beskæftiger teorier om socialpolitik sig med de faktorer og processer de fører 
fra identifikationen af et socialt problem til en konkret indsats. Denne proces involverer historiske institutionali-
seringer, magtrelationer, kampe om ansvarstilskrivelser, moralske og kulturelle repertoirer, administrative prak-
sisser, institutionelle vilkår og grænsedragninger til andre politiske felter som sundhed, aldring, integration og 
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uddannelse. 
 
 
Omfang og forventet arbejdsindsats 
 
Kurset rummer 8 lektioner, som består af forelæsninger. Der forventes 5-7 timers forberedelse til hver lektion. 
Kurset danner sammen med kurserne i Teorier om sociale problemer og Teorier om socialt arbejde grundlag 
for et projektarbejde, hvor der arbejdes i grupper med en teoretisk problemstilling.  
 
Deltagere 
 
Studerende på 1. semester og 1. modul ved Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde 
 
Deltagerforudsætninger 
 
Optaget ved Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde, fuldtids- eller gæstestuderende. 
 
Modulaktiviteter 
 
Beskrivelser, pensum, datoer og lokaler for de enkelte kursusgange skal findes på Moodle. 
 
Eksamen 
 
Mundtlig intern eksamen med individuel bedømmelse på baggrund af gruppebaseret skriftlig projektrapport. 
 

 


