
Lars Uggerhøj                                                          
Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde               

Aalborg Universitet 

The missing linkThe missing link



Lars Uggerhøj                                                          
Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde               

Aalborg Universitet 

The missing linkThe missing link

►►De akademiske socialrDe akademiske socialråådgiveres xdgiveres x-- 
factorfactor

►►Mulige karrierevejeMulige karriereveje
►►Hvor og hvordan kan akademiske Hvor og hvordan kan akademiske 

socialrsocialråådgivere gdgivere gøøre en forskelre en forskel
►►SSæærlige forventninger og krav til rlige forventninger og krav til 

akademiske socialrakademiske socialråådgiveredgivere
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Det er et problem for professionen, at Det er et problem for professionen, at 
centrale analyser af det sociale centrale analyser af det sociale 
arbejde og teoriudvikling i arbejde og teoriudvikling i 
grunduddannelsen foreggrunduddannelsen foregåår uden r uden 
deltagelse af feltets uddeltagelse af feltets udøøverevere og/eller og/eller 
folk med en socialrfolk med en socialråådgiverbaggrunddgiverbaggrund
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Der er til stor nytte for samfundet, at Der er til stor nytte for samfundet, at 
teoriudvikling, analyser og planlteoriudvikling, analyser og planlæægning pgning påå 
det sociale felt gennemfdet sociale felt gennemføøres af personer, res af personer, 
som har den nsom har den nøødvendige akademiske dvendige akademiske 
baggrund og som samtidig besidder en stor baggrund og som samtidig besidder en stor 
viden om det praksisfelt og de praktikere, viden om det praksisfelt og de praktikere, 
hvor teorierne skal anvendes, hvor hvor teorierne skal anvendes, hvor 
analyserne fanalyserne fåår betydning, hvor r betydning, hvor 
planlplanlæægningen foretages og fgningen foretages og fåår r 
gennemslagskraftgennemslagskraft
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MasteruddannelserneMasteruddannelserne
►►tendens til specialiseringtendens til specialisering
►►karrierevejen kan gkarrierevejen kan gåå omkring mere omkring mere 

frontlinjefrontlinje--prprææget funktionerget funktioner
►►dog primdog primæært i retning af ledelse og rt i retning af ledelse og 

planlplanlæægninggning
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KandidatKandidat-- og ph.d. uddannelserneog ph.d. uddannelserne
►►formentlig lformentlig læængst vngst vææk fra frontlinjenk fra frontlinjen
►►karrierevejen vil gkarrierevejen vil gåå mere direkte mod mere direkte mod 

planlplanlæægning, ledelse, gning, ledelse, 
konsulentfunktioner, teoriudvikling og konsulentfunktioner, teoriudvikling og 
forskningforskning
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►►

 

Kan analysere sociale problemer, socialt arbejdes metoder og Kan analysere sociale problemer, socialt arbejdes metoder og 
programmer i en dansk kontekst med et internationalt perspektivprogrammer i en dansk kontekst med et internationalt perspektiv

►►

 

Kritisk kan vurdere, anvende og formidle forskning pKritisk kan vurdere, anvende og formidle forskning påå det sociale det sociale 
arbejdes felt barbejdes felt bååde skriftligt og mundtligt de skriftligt og mundtligt 

►►

 

Kan implementere komplekse sociale programmer i forskellige Kan implementere komplekse sociale programmer i forskellige 
strukturerstrukturer

►►

 

Kan udfKan udføøre undersre undersøøgelser, evalueringer og udvikling af socialt gelser, evalueringer og udvikling af socialt 
arbejdearbejde

►►

 

Kan yde konsulentbistand og indgKan yde konsulentbistand og indgåå i kvalitetsudvikling af det sociale i kvalitetsudvikling af det sociale 
arbejde i den offentlige, private og frivillige sektorarbejde i den offentlige, private og frivillige sektor

►►

 

Kan inddrage samfundsfaglige spKan inddrage samfundsfaglige spøørgsmrgsmåål ved ll ved løøsning af socialfaglige sning af socialfaglige 
problemstillinger og tage hproblemstillinger og tage høøjde for den samfundsmjde for den samfundsmææssige kontekst ssige kontekst 
ved valget mellem forskellige lved valget mellem forskellige løøsningsmodellersningsmodeller

►►

 

Kan planlKan planlæægge og udfgge og udføøre socialfaglig undervisning pre socialfaglig undervisning påå sociale sociale 
uddannelser eller uddannelser med socialfaglige elementeruddannelser eller uddannelser med socialfaglige elementer

►►

 

Kan videreuddanne sig som ph.d. indenfor socialt arbejdeKan videreuddanne sig som ph.d. indenfor socialt arbejde
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PrimPrimæære karrieremulighederre karrieremuligheder
•• ansatte i kommunale, regionale eller statslige ansatte i kommunale, regionale eller statslige 

afdelingen, som beskafdelingen, som beskææftiger sig med analyser og ftiger sig med analyser og 
planlplanlæægning af/i socialt arbejdegning af/i socialt arbejde

•• ledere, mellemledere og konsulenter som skal ledere, mellemledere og konsulenter som skal 
omsomsæætte forskning og sociale programmer til tte forskning og sociale programmer til 
praktisk socialt arbejdepraktisk socialt arbejde

•• forskere eller medforskere pforskere eller medforskere påå det sociale feltdet sociale felt
•• konsulenter i private og frivillige organisationerkonsulenter i private og frivillige organisationer
•• undervisere pundervisere påå professionsbachelorprofessionsbachelor--, diplom, diplom--, , 

kandidatuddannelser samt forskellige typer af kandidatuddannelser samt forskellige typer af 
efterefter-- videruddannelservideruddannelser
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Hvor og hvordan kan akademiske Hvor og hvordan kan akademiske 
socialrsocialråådgivere gdgivere gøøre en forskelre en forskel
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SSæærlige forventninger og krav til rlige forventninger og krav til 
akademiske socialrakademiske socialråådgiveredgivere
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Vi skal vVi skal væære dygtigere akademikere re dygtigere akademikere 
end andre akademikereend andre akademikere

Vi skal vVi skal væære re ””nnææstensten--praktikerepraktikere””

Vi skal bVi skal bååde kunne vde kunne væære den helt re den helt 
traditionelle og den revitaliserede og traditionelle og den revitaliserede og 
moderne akademiker moderne akademiker 
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