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Regeringsudvalg  kan ændre 
på socialrådgiveruddannelsen
I oktober 2013 nedsatte regeringen et Udvalg for Kvalitet og Re-
levans i de Videregående Uddannelser. I marts udgav udvalget 
en rapport med en række anbefalinger til ændringer på uddan-
nelser og uddannelsesinstitutioner. Til oktober forventes ud-
valget at udgive endnu en rapport med anbefalinger på univer-
sitetsområdet, som kan få indirekte konsekvenser for de andre 
videregående uddannelser, herunder professionsbachelorud-
dannelser som socialrådgiveruddannelsen. Blandt andet er der 
lagt op til anbefalinger af en ændret uddannelsesstruktur, som 
kan komme til at påvirke socialrådgivernes arbejdsmarked og vi-
dereuddannelsesmuligheder. Dansk Socialrådgiverforening føl-
ger udviklingen. S

Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriet,  
Dansk Socialrådgiverforening

De rekordstore optag på landets socialrådgiveruddannelser 
har medført en større spredning i de studerendes kom-
petencer og studieparathed, hvilket har givet udfordrin-
ger flere steder. Blandt andet på VIA University College i 
Aarhus på trods af et stramt styret optag tilpasset efter-
spørgslen på socialrådgivere i Region Midt. 

- Vi er begyndt at se fle-
re blandt de nye studerende, 
som mangler noget af den bal-
last og de kompetencer, som 
tidligere, mere livserfarne og 
dedikerede ansøgere typisk 
havde, fortæller Bente Lau-
ridsen, uddannelsesleder for 
socialrådgiveruddannelsen i 
Aarhus.

Socialrådgiveruddannelsen 
ved Aalborg Universitet (AA) 
har i en årrække haft frit op-
tag. Men erfaringerne fra de 
seneste års rekordstore optag 
har været medvirkende til, at 
AAU i år har indført skærpe-
de adgangskrav og et loft på 
højst 180 studerende pr. år-
gang. 

- Det medførte en højere andel af studerende, som ikke 
er studieegnede. Dumpeprocenten er steget, og undervi-
serne har fået en mængde ekstra vejlederarbejde, fortæller 
Finn Skovfoged Laursen, studienævnsformand for Social-
rådgiveruddannelsen ved AAU.

Pres på studievejledningen
Den store spredning i de studerendes personlige og fagli-
ge forudsætninger stiller blandt andet øgede krav til stu-
dievejledningen, vurderer Camilla Hutters, forskningsleder 
ved Center for Ungdomsforskning ved Aalborg Universitet.

Nogle søger ind på studiet, selvom de er i tvivl om, hvad 
de vil, og andre vil bruge uddannelsen eller dele af den som 
et springbræt til at tage andre uddannelser, fortæller hun.

- Socialrådgiveruddannelsen kan i mindre grad end tid-
ligere regne med, at de studerende er på studiet, fordi de 
selvfølgelig skal ud og være socialrådgivere. Derfor bliver 
der behov for, at uddannelsen ved siden af de skemalagte 
timer arbejder med at udvikle differentierede tilbud, der 
imødekommer de forskellige studerendes interesser og be-
hov. S

Store studieoptag  
sætter fagligheden  
under pres

” Vi er begyndt at se 
flere blandt de nye stu-
derende, som mangler 
noget af den ballast og 
de kompetencer, som 
tidligere, mere livser-
farne og dedikerede 
ansøgere typisk havde. 
Bente Lauridsen, uddannelsesleder for 
socialrådgiveruddannelsen i Aarhus.

teten på socialrådgiveruddannelsen.
- Her har vi en gruppe engagere-

de studerende, som på baggrund af so-
lid viden kommer med målrettede bud 
på, hvordan man kan styrke kvalite-
ten på den enkelte socialrådgiverud-
dannelse. Det er virkelig en gave til 
uddannelserne.

Han understreger, at det er uddan-
nelsesinstitutionernes ansvar at sikre 
kvaliteten. Et ansvar, der med de se-
neste års rekordstore optag er blevet 
endnu større.

 - Hvis barren på studiet sættes 
med henblik på, at så mange som mu-
ligt skal kunne gennemføre eller befin-
de sig på studiet, så er der risiko for, 
at det går ud over kvaliteten og for, at 
de dygtigste socialrådgiverstuderende 
søger andre steder hen. Blandt andet 
derfor er de studerendes arbejde så 
værdifuldt, og jeg håber i den grad, at 
studieledelserne vil gå ind i dialogen 
og samarbejdet for at styrke faglighe-
den og kvaliteten. S


