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Den samfundsmæssige udvikling medfører et 
stigende behov for videnskabeligt funderet 
viden, udviklingsarbejde og dokumentation in-
den for det socialpædagogiske område. 

Det gælder for eksempel i forhold til forskyd-
ninger blandt risikogrupper, den socialpolitiske 
udvikling og ændringer i de indsatsformer, 
der iværksættes. Aktuelle eksempler er nye 
indsatsformer ift. udsatte børn og unge, af-
institutionalisering og øget brugerinddragelse, 
socialpædagogik som inklusionspolitik, opsø-
gende indsatser for marginaliserede unge og 
forebyggende initiativer i forhold til børn, dag-
behandlings- og skoletilbud, mv.  

MÅLGRUPPE
Uddannelsen retter sig mod faggrupper inden 
for de socialpædagogiske kernefelter: Børne- 
og ungeområdet, herunder daginstitutionsom-
rådet, området for fysisk og psykisk udvik-
lingshæmmede, socialpsykiatri og socialt ud-
satte voksne. 

Uddannelsen er også et godt grundlag for un-
dervisning på pædagoguddannelsen og for 
konsulentarbejde inden for det socialpædago-
giske felt.

KOMPETENCER
Gennem uddannelsen kan du udvikle den 
forskningsbaserede forståelse af pædagogik, 
institutioner og inkluderende indsatsformer, som 
er en forudsætning for at udvikle ny viden og 
nye metoder inden for socialpædagogikken. 
Du får en forskningsbaseret tilgang til forståelse 
af institutioner, indsatsformer og den profes-
sionelle rolle set i lyset af viden og teorier om 
samfundets risikogrupper, diagnosernes aktual-
itet, den socialpolitiske udvikling og tendenser 
inden for forebyggelse og behandling. Uddan-
nelsen bygger videre på dine arbejdserfaringer 
og udfordrer den problemforståelse, du har 
med fra din praksis.

MODULER
•	 Socialpædagogikkens samfundsmæssige 

og teoretiske forankring
•	 Socialpædagogikkens problemstillinger, 

mål og metoder
•	 Udviklings- og evalueringsarbejde
•	 Masterprojekt

Du	kan	gennemføre	uddannelsens	fire	moduler	
som et samlet uddannelsesforløb eller som 
enkeltmoduler. Hvert modul afsluttes med en 
eksamen.

STRUKTUR OG UDBUD

Uddannelsen udgør et årsværk 
og er tilrettelagt som en deltidsud-
dannelse over to år.
Uddannelsen udbydes i  
København,

ØKONOMI

Hele uddannelsen koster 70.000 
kr., et modul 17.500 kr.

Priserne reguleres årligt,

MERE INFORMATION

Du kan læse mere om uddan-
nelsen,	finde	informationer	om	tid	
og sted for undervisning, ansøg-
ning, optagelse mv. på:
edu.au.dk/socialpaedagogik
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Jeg har altid været for-
holdsvis kritisk, men med ud-

dannelsen har jeg fået et bedre 
fundament at være kritisk på. Nu 
er det er ikke bare brok, men jeg 
har fået teoretiske begreber og 
viden, der giver min kritiske sans 
substans. Det var også en vigtig 
drivkraft i studiet. 
 
Anthon Sand Jørgensen, 
master i socialpædagogik.  


