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Vil du arbejde med at skabe samfundsmæssige 
og organisatoriske rammer, som mennesker 
kan trives i? På kandidatuddannelsen i Social-
psykologi og Læring lærer vi dig at arbejde med 
socialpsykologiske processer i et samfundsper-
spektiv.

Det danske samfund befin-
der sig i en trivselskrise, hvor 
angst, stress og ensomhed 
bliver stadig mere udbredt 
hos både børn og voksne – 
og det er blot en af mange 
samfundsmæssige udfor-
dringer, der kalder på mere 
komplekse problemforståel-
ser. På kandidatuddannelsen 
i Socialpsykologi og Læring 
giver vi dig viden og værktø-
jer til at styrke menneskers 
læring, trivsel og udvikling og 
dermed skabe et samfund, 
der både psykologisk og 
socialt er mere bæredygtigt. 

Faglig profil

På denne tværfaglige kandidatuddannel-
se lærer du at forstå mennesker i deres 
komplekse sociale sammenhænge og 
livslange psykologiske lærings- og ud-
viklingsprocesser. Vi lærer dig at arbejde 
analytisk, kritisk og løsningsorienteret 
med forholdet mellem menneskers sub-
jektivitet og de fællesskaber, de indgår i, 
og vi giver dig redskaberne til at skabe 
nye rammer for trivsel, inklusion, samska-
belse og bæredygtighed i samfundet.

 Vi arbejder i et bredt socialpsykologisk 
felt. Det betyder, at du vil møde psykologi-
ske og pædagogiske teorier og perspek-
tiver i uddannelsen, men i en kontekst der 
overskrider den vanlige fagdisciplinære 
opdeling af individ og samfund. 
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På uddannelsen kan du specialisere dig i enten:  

Børn, unge og familiers hverdagsliv

Arbejds- og organisationspsykologi

Mental og psykosocial sundhed

 
Du kan blandt andet arbejde med temaer som:  

Menneskers udvikling og læring 

Psykisk trivsel og mistrivsel i hverdagslivet  

Social ulighed i uddannelse, sundhed og 
arbejde 

Marginalisering, mangfoldighed og demo-
kratisk deltagelse 

Teknologi, omstilling og bæredygtighed 

 
Du har også mulighed for at gennemføre en 
projektorienteret praktik og benytte dig af vores 
solide netværk blandt organisationer og insti-
tutioner, der på forskellige måder arbejder med 
trivsel, læring og udvikling. 

Vores udgangspunkt, og 
uddannelsens omdrejnings-
punkt, er altid samspillet 
mellem det enkelte menne-
ske og de fællesskaber, det 
indgår i: Hvordan påvirker 
omverdenen vores selvfor-
ståelse og handlemulig-
heder, og hvordan påvirker 
vi selv vores omverden? 
Og hvad betyder det for de 
problematikker vi oplever? 
Sammen udforsker vi disse 
problematikker kritisk og 
konkret, med fokus på det en-
kelte menneskes hverdags-
liv og den måde, folk selv 
oplever deres betingelser 
og udfordringer. Vi klæder 
dig på til at bruge en palet 
af kvalitative og kvantitati-
ve metoder – fra statistisk 
analyse til brugerinddragel-
se – til at forstå, analysere 
og arbejde med menneskers 
sociale udviklings- og læ-
ringsprocesser, og vi kobler 
altid teori til konkret praksis. 
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”På Socialpsykologi og Læring 
tager vi udgangspunkt i men-
neskers perspektiver i hver-
dagslivet – med blik for deres 
fællesskaber, meningsdan-
nelse og sociale betingelser – 
fremfor i dekontekstualiserede 
og individualiserede problem-
forståelser.” 

 
Underviser på Roskilde Universitet

Din hverdag på studiet

På studiet vil du møde engagerede undervisere med faglig 
baggrund i blandt andet psykologi, pædagogik, sociologi og 
antropologi. Vi synes selv, vi arbejder med det vigtigste emne i 
verden, og vi finder energi i mødet og den faglige samtale med 
de studerende. For at sikre, at alle deltager i samtalen, arbej-
der vi med forskellige læringsformer – fx vil du opleve, at store 
forelæsninger bliver efterfulgt mindre klyngediskussioner, og 
vi holder også ofte workshops og laver øvelser af forskellig 
art. Det stiller store krav til dit engagement og deltagelse, og 
til gengæld bliver du del af et dynamisk studiemiljø med livlige 
debatter, der helt sikkert vil udfordre dine faglige synspunkter. 

Blandt dine medstuderende vil du både møde nyslåede ba-
chelorer og tidligere pædagoger, lærere eller socialrådgivere, 
der gerne vil bygge videre på deres faglighed. Det giver et 
stærkt fællesskab, som vi også dyrker med arrangementer i 
løbet af året. Blandt andet mødes vi til filmaften et par gangei 
semestret med en efterfølgende debat, og en gang  
om året inviterer vi til en kon- 
ference, hvor forskellige forskere  
og fagpersoner diskuterer ak- 
tuelle emner og problematikker,  
og hvor vi sætter en ære i at  
skabe rammerne for dialog  
mellem studerende, forskere  
og praktikere. 



!Du skal læse 
Socialpsykologi  
og Læring, hvis du:

Vil have en psykologisk og  
pædagogisk uddannelse, der  
insisterer på den sociale vinkel 

Vil arbejde med at styrke  
menneskers trivsel ved at ændre 
de rammer, der skaber mistrivsel

Vil skabe din egen faglige profil 
gennem dine valg af kurser og  
projektarbejder
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Bemærk, at ovenstående er et eksempel på et anbefalet studieforløb. Kurser, projekter, praktik og meritgivende udenlandsop-
hold kan variere for den individuelle studerendes studieforløb.

1. år 2. år

1. SEMESTER 2. SEMESTER 3. SEMESTER 4. SEMESTER

Socialpsykologisk 
udvikling og læring

[Kursus]

15 ECTS

Samfundsmæssige 
betingelser for menne-

skers hverdagsliv
[Kursus]

10 ECTS

Vælg mellem de 2 
forløb:  

1)  
Socialpsykologisk 
praksisværksted +  

specialiserings- 
projekt
20 ECTS

eller

2)  
Projektorienteret 

praktik
20 ECTS

Speciale
30 ECTS

Kvantitative metoder  
i psykologi og  

pædagogik
[Kursus]

5 ECTS

Socialpsykologisk og 
pædagogisk  

forskningspraksis
[Projekt]

15 ECTS

Projekt om udvikling og 
læring i en  

samfundsæssig  
kontekst
15 ECTS

Vælg mellem:
A) Arbejdspsykologi, 

organisation og læring
B) Børn og unge i hver-

dagslivsperspektiv
C) Mental og  

psykosocial sundhed
[Valgkursus]

10 ECTS

Eksempel på studieforløb
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1. 
SEMESTER

2. 
SEMESTER

3. 
SEMESTER

4. 
SEMESTER

På studiets første 
semester får du 
indgående viden 
om grundproble-
matikker, kritikker 
og videnskabelige 
diskussioner om det 
socialpsykologiske 
subjekt samt en vifte 
af forskellige forstå-
elser af menneskers 
sociale liv, udvik-
ling og læring. På 
semesteret arbejder 
vi desuden med 
videnskabsteori og 
metodologi. Endelig 
får du færdigheder 
og kompetencer 
inden for særligt 
kvalitative undersø-
gelses- og analyse-
design med henblik 
på at kunne anvende 
socialpsykologi-
ske perspektiver i 
udforskningen af 
relevante problem-
stillinger på tværs af 
familie, institutioner, 
arbejde og fritid. 

På dette semester får 
du indgående viden 
om de institutionel-
le, teknologiske og 
samfundsmæssige 
betingelser for det 
socialpsykologiske 
subjekts dannelse, 
læring og udvikling. 
Du lærer at ana-
lysere komplekse 
problemstillinger, 
hvor mennesket 
og hverdagslivet 
ses i relation til en 
bredere social og 
samfundsmæssig 
sammenhæng. På 
semestret arbej-
der vi desuden 
med kvantitative 
metoder i forhold til 
socialpsykologiske 
problematikker.

På dette semester 
specialiserer du 
dig fagligt i enten 
arbejds- og orga-
nisationspsykologi, 
børn- og unge- og 
familieliv eller men-
tal og psykosocial 
sundhed. Du tager 
her valgkurser og 
skriver et specialise-
ringsprojekt. Du får 
desuden kompe-
tencer til at sætte 
din faglighed i spil i 
realistiske arbejds-
situationer, og du 
bliver i stand til at 
engagere dig i og vi-
dereudvikle praksis 
med en socialpsy-
kologisk faglighed 
som ballast. På dette 
semester er det også 
muligt at komme i 
enten praktik eller 
på udveksling. 

På studiets afslutten-
de semester skriver 
du speciale om en 
selvvalgt socialpsy-
kologisk problem-
stilling – en proces, 
der på en gang er 
fri og understøttet 
af aktiviteter som 
opstartsseminar og 
specialeworkshop. 
Specialet har til 
formål at videreud-
vikle og demonstrere 
dine kompetencer 
i selvstændigt at 
kunne planlægge, 
styre og gennemføre 
en længerevarende 
akademisk udforsk-
nings- og formid-
lingsproces inden for 
socialpsykologi og 
læring.
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Studieform

Studieformen er en kombination af:

• Problemorienteret projektarbejde med selvvalgte problemstillinger
• Forelæsninger
• Klyngearbejde med dialog på mindre hold
• Workshop- og øvelsesaktiviteter
• Løbende faglige og sociale arrangementer – i samarbejde mellem fagudvalg, undervisere og 

studerende

Kursusundervisning og projektarbejde

Uddannelsen består af 50 % kurser og 50 % projektarbejde.

Problemorienteret projektgruppearbejde 
Projektarbejdet og vejledning vægtes højt på 
Roskilde Universitet. Der lægges også vægt 
på, at du selv får erfaring med produktionen 
og bearbejdning af empiri samt den prakti-
ske anvendelse af teori og metoder.

På alle kandidatuddannelser er der mulig-
hed for projektorienterede praktikforløb og/
eller meritgivende studier på andre universi-
teter i ind- og udland.

Kurser 
er organiseret som undervisning i mindre 
hold, hvor der arbejdes aktivt med teorier, 
metoder og problemstillinger i et samspil 
mellem underviser og studerende.

50 %
projektarbejde

Kurserne understøtter  
dit projektarbejde  

fagligt og metodisk

Her går du i dybden med  
en problemstilling og  

skaber ny viden

50 %
kurser
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Personlighedstests som redskab til at 
styrke arbejdsmiljøet? 

Digital læring og personlig motivation i 
fjernundervisning?

Døden i livet – hverdagsliv på hospice? 

Fællesskaber og gruppedynamikker 
på ungdomsuddannelser 

Bæredygtige fællesskaber i forhold til 
den grønne omstilling 

Influencer-kultur – betydninger for 
unge kvinders selvforståelse 

”12-talspiger” – præstationskultur i 
uddannelse

”Diagnosesamfundet” – subjektive-
ringsprocesser i psykiatrien 

Fædres oplevelse af forholdet mellem 
mandeidealet og faderrollen 

Borgerinddragelse i kommunale 
udviklingsprocesser 

Digitale fællesskaber i gamingkul-
turen 

Pårørendeinddragelse i psykiatrien – 
muligheder og udfordringer?

Børns stemme – børnemiljøvurderin-
ger i dagtilbud?

Regnbuefamilien - Familielivets man-
ge former i postmoderniteten? 

Social lighed gennem uddannelse?

Belastning i arbejdet med socialt 
udsatte?

Projekteksempler

På Socialpsykologi og Læring kan du beskæftige dig med en bred variation af tematikker knyttet 
til menneskers sociale udvikling, læring og trivsel. Du kan fx skrive projekter om: 
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Kompetencer 

Din uddannelse i Socialpsykologi 
og Læring ruster dig til at:

• Arbejde metodisk og syste-
matisk med at udvikle nye 
forståelser af og løsninger på 
komplekse socialpsykologi-
ske problemer i menneskers 
hverdagsliv

• Udforske og analysere 
socialpsykologiske proble-
matikker i deres konkrete 
kontekst ved at inddrage 
brugerperspektiver

• Tilrettelægge, varetage og 
evaluere socialpsykologiske 
udviklings- og læreprocesser 

• Lede og koordinere tværsek-
torielt og tværprofessionelt 
arbejde i offentligt og privat 
regi

• Formidle og undervise i psy-
kologiske og pædagogiske 
emneområder

Karriere

Som kandidat i Socialpsykologi og Læring kan 
du fx finde arbejde på børne- og ungeområ-
det, inden for det socialpsykiatriske og social-
faglige felt, i ministerier, regioner og kommu-
ner, i uddannelsessektoren samt i NGO’er og 
private virksomheder. Du bliver godt rustet til 
at være brobygger mellem forskellige aktører 
på det sociale felt, mellem daginstitutioner, 
skoler og PPR, mellem borgere og kommuner 
eller mellem virksomheder og vidensorgani-
sationer. 

Vores kandidater løser ofte opgaver inden for 
klient-, kunde- og borgerkontakt, kompeten-
ceudvikling, læring, proces- og projektledelse 
og implementering. Uddannelsen kvalificerer 
dig også til at læse en ph.d. og forfølge en 
forskerkarriere.  
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Vores kandidater får fx job som:

Projektleder i Red Barnet, med fokus på projekt for sårbare børn

Fuldmægtig i Styrelsen for It og Læring, med fokus på admini-
stration af undervisningområdet

Jobkonsulent i Jobindex, med fokus på ansættelsesprocesser 
og jobmatches 

PPR-konsulent i kommunal skoleforvaltning, med fokus på  
pædagogisk og psykologisk rådgivning

Ungerådgiver i Headspace Danmark, med fokus på støtte til 
psykisk sårbare unge

Udviklingskonsulent i kommune, med fokus på indsatser for 
udsatte borgere

Udviklingskonsulent på socialpsykiatrisk bosted, med fokus på 
samarbejde og implementering

Chefkonsulent i psykiatricenter, med fokus på udvikling af 
behandlingstilbud

HR-konsulent hos Gyldendal, med fokus på medarbejder- 
udvikling

K
a

rriere
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Du kan finde adgangskrav, ansøg-
ningsfrister og øvrig information 
om Socialpsykologi og Læring på 
Roskilde Universitet her:

ruc.dk/kandidat/social- 
psykologi-og-laering

Kontakt os, hvis du har spørgsmål 
om Socialpsykologi og Læring:

Studie- og Karrierevejledningen 
Mail: vejledning@ruc.dk 
Telefontid: Man - fre 10.00 - 11.30 
Telefon: 4674 2424
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