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Vil du bidrage med  
løsninger på tidens sociale og  

samfundsmæssige udfordringer? 

På kandidatuddannelsen i  
Socialvidenskab giver vi dig  

værktøjerne til at analysere og  
forstå sociale forandrings- 

processer – og til at finde nye  
muligheder for handling.
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Socialvidenskab
Vores samfund oplever 
gennemgribende sociale 
forandringer i disse år. Nogle 
af forandringerne sker lang-
somt, båret frem af ændrede 
normer og værdier – andre 
sker pludseligt og voldsomt, 
båret frem af en pandemi, 
en økonomisk krise eller af 
klimaforandringer. På kandi-
datuddannelsen i Socialvi-
denskab lærer du at bidrage 
med konstruktive løsninger 
til det 21. århundredes kom-
plekse udfordringer. 

Faglig profil

Vi trækker på perspektiver fra sociologi, antropologi, 
politologi, økonomi og retssociologi for at forstå sociale 
forandringsprocesser fra både menneskers, institutioners 
og staters perspektiv. Vi arbejder med temaer som fx ret-
færdighed, social ulighed, ligestilling, stigmatisering, mi-
gration, integration, social mobilitet, bæredygtighed, vækst 
og ressourceudnyttelse – kort sagt problemstillinger, som 
udfordrer alle samfundets aktører og som kun kan løses 
med et tværfagligt perspektiv. Det perspektiv giver vi dig. 

Som studerende lærer du at analysere de skiftende 
udfordringer indenfor rammerne af de vilkår og modsæt-
ninger, der findes i moderne velfærdssamfund og stater. Til 
analysen giver vi dig en række metodiske værktøjer – lige 
fra praktisk statistik, juridisk sagsbehandling og projekt-
ledelse, og til feltarbejde, kvalitative interviews og bruge-
rundersøgelser. Gennem projektarbejdet får du desuden 
rig lejlighed til selv at afprøve teoriernes og metodernes 
rækkevidde, styrker og svagheder, og du vil også prøve 
kræfter med at formidle dit projekt i form af fx en artikel 
eller en projektansøgning. 

Du har også mulighed for praktikforløb og samarbejde 
med virksomheder og organisationer. Alt i alt giver vi dig en 
stærk og alsidig faglighed, som du kan bruge til at arbejde 
med konkrete sociale forandringer.



4   KANDIDATUDDANNELSE I SOCIALVIDENSKAB

Specialisér dig
 
På kandidatuddannelsen i Socialvidenskab kan du specialisere dig inden for: 

 
Sociale forandringsprocesser og retfærdighed 
 
som fokuserer på dynamikker, der kan forklare forandringsprocesser i vores vel-
færdssamfund. Vi ser på, hvordan disse processer bidrager til nye samfundsmæs-
sige formationer, opdelinger og splittelser, og hvordan de udfordrer forestillinger 
om blandt andet identitet, kultur, medborgerskab og deltagelse. 

Velfærd, institutioner og ulighed 
 
som fokuserer på fordelingen af privilegier, status og indflydelse. Du vil også 
studere de mekanismer og sociale kampe, der kan forklare den aktuelle indretning 
af velfærdssamfundet og velfærdsstaten, og samspillet mellem stat, marked og 
civilsamfund. Vi ser på, hvordan velfærdssamfundet indrettes og institutionaliseres 
gennem bl.a. lovgivning, normer og værdier – og hvordan denne proces påvirker 
faktorer som ulighed, levevilkår, sociale risici, klasseskel, og tillid til myndigheder 
og professionelle.

Køn og mangfoldighed 
 
som fokuserer på sociale kategorier som køn, klasse, race, etnicitet, seksuel ori-
entering, funktionsnedsættelser, religion, alder og generation. Vi ser på de sociale 
kategoriers samfundsmæssige, organisatoriske, retlige og politiske betydning 
og anvendelse i forhold til inklusion, eksklusion, integration, marginalisering og 
stigmatisering af individer og grupper – og deres betydning for hverdagsliv og 
identitetsdannelse.
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Vores studiemiljø er lige så tværfagligt som de udfor-
dringer, vi undersøger. Vores studerende er typisk en-
gagerede i samfundet og optagede af de mekanismer, 
der styrer det, så hos os skal du altid være klar til en rask 
lille faglig debat ved kaffemaskinen.  

Vi ved, at samarbejde virker, når mennesker skal løse 
komplekse opgaver, og den indsigt bruger vi både i 
vores forskning og vores undervisning. Du bliver derfor 
hurtigt del af et hold og kommer primært til at kende 
studerende fra din egen årgang, men på specialise-
rings- og metodekurserne møder du også studerende 
fra andre årgange og uddannelser.  

Vi inviterer også jævnligt vores alumner til at fortælle om 
det arbejdsliv, der venter dig efter uddannelsen. 

Din hverdag på studiet
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Indhold ! Bemærk: Dette er et eksempel på et anbefalet studieforløb.  
Kurser, projekter, praktik og meritgivende udenlandsophold 
kan variere for den individuelle studerendes studieforløb.

1. år 2. år

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

Sociale forandringer, 
ulighed og  

mangfoldighed
[Kursus]

15 ECTS

Specialiserings- 
kursus

[Valgkursus]

10 ECTS

Vælg A eller B

A
Specialiseringskursus

[Valgkursus] 

10 ECTS

Videregående  
metodekursus

[Valgkursus]

5 ECTS

Formidlingsprojekt
eller

Projektorienteret  
praktikforløb

15 ECTS

eller

B
Projektorienteret  

praktikforløb 

30 ECTS

Speciale
30 ECTS

Videregående 
metodekursus

[Valgkursus]

5 ECTS

Videns- og forsknings-
perspektiver

[Kursus]

5 ECTS

Projekt med  
videnskabsværksted

15 ECTS

Videregående 
metodekursus

[Valgkursus]

5 ECTS

Videregående 
metodekursus

[Valgkursus]

5 ECTS
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1.
SEMESTER

2. 
SEMESTER

3. 
SEMESTER

4. 
SEMESTER

På dit første semes- 
ter har du sammen 
med hele din årgang 
kurset ”Sociale 
forandringer, ulighed 
og mangfoldighed”. 
Kurset skitserer 
centrale teorier og 
problemstillinger re-
lateret til uddannel-
sens tre tematiske 
profiler. I forlængelse 
heraf skal der i grup-
per udarbejdes en 
forskningsoversigt 
i forbindelse med 
kurset ”Videns- og 
forskningsperspekti-
ver”, der tager afsæt 
i en selvstændigt 
formuleret pro-
blemstilling inden 
for rammerne af 
grundkurset.  
Endelig vælger du 
to videregående 
metodekurser.  

På andet semester 
fordyber du og 
din projektgruppe 
jer i en selvvalgt 
socialvidenskabe-
lig problemstilling, 
som I arbejder med 
gennem hele seme-
steret. I relation til 
projektvejledningen 
arbejdes der med 
videnskabsværkste-
der, der styrker jeres 
besvarelsesstrategi-
er, analysetilgange 
og refleksivitet i det 
videnskabelige ar-
bejde. Sideløbende 
har du et speciali-
seringskursus og 
et videregående 
metodekursus. På 
dette og tredje 
semester har du mu-
lighed for at komme i 
praktik eller tage på 
udveksling (du kan 
dog kun gå i praktik 
én gang). 

På tredje semester 
skærper du yderlige-
re din egen socialvi-
denskabelige profil 
via projektarbejdet 
og de kurser, du væl-
ger. Samtidig trænes 
du i at formidle din 
viden. I formidlings-
projekt vil du og din 
projektgruppe igen 
fordybe jer i en selv-
valgt problemstilling, 
men derudover 
beder vi jer formidle 
resultatet til forskel-
lige målgrupper 
og med brug af 
forskellige kommu-
nikationsformer. Det 
giver dig erfaring 
med f.eks. notat/
ledelsesinformation, 
formidlingsartikler, 
projektansøgninger, 
web/digitale publi-
kationer og lignende 
formidlingsgenrer.  

Specialeskrivning- 
en optager hele dit 
fjerde semester. Et 
socialvidenskabe-
ligt speciale skal 
kaste nyt lys på en 
problemstilling, som 
interesserer netop 
dig. Du kan skrive 
specialet med op til 
tre medstuderende 
eller lave det alene. 
Der er mulighed for, 
at specialet bliver til 
i samarbejde med 
en virksomhed eller 
organisation. Et eks-
ternt samarbejde kan 
være en god måde 
at gøre problemstil-
lingen virkelig på 
og kan være et godt 
afsæt til at komme 
videre på arbejds-
markedet. Processen 
understøttes af for-
skellige workshops 
og selvfølgelig af 
vejledningen. 
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Studieform
 
Igennem din uddannelse får du mlighed for at tilrettelægge din egen individuelle uddannel- 
sesprofil og din egen selvstændige specialisering i overensstemmelse med ideen bag den  
problemorienterede, tværvidenskabelige og projektorienterede undervisningsform på Roskilde 
Universitet.

Studieformen er en kombination af

• Problemorienteret projektgruppearbejde

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

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 praktiske anvendel-
se af teori og metoder.

På alle kandidatuddannelser er der mulighed for projektorienterede praktikforløb og/eller  
meritgivende studier på andre universiteter i ind- og udland.

50 %
kurser

50 %
projektarbejde

Brug din teori i  
praksis på  

en problemstilling

Din teoretiske  
værktøjskasse
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(Hvordan) skal nye familiekonstellatio-
ner afspejles i folkeskolens opfattelse af 
forældrerollen?

 
Hvilken rolle spiller sociale bevægelser i 
den grønne omstilling?

 
Uligheden er voksende, men hvorfor er 
den det? 

 
Hvornår opfattes deling af intime bille-
der som digitale sexkrænkelser?    

Hvilken rolle spiller foreningslivet for 
bosætning i yderkommuner – og hvor-
dan kan rollen understøttes? 

Smerter og maskulinitet: Metoder til 
bedre behandling af mænd med kræft 

 
Hvordan er rammerne for demokratisk 
indflydelse og kritisk diskussion udfor-
dret for ansatte i danske uddannelses-
institutioner?  

 
Overheating og udsathed: Beboerne i 
udsatte boligområders holdninger til og 
involvering i klimatiltag  

Ny teknologi udfordrer velfærdssam-
fundet, arbejdsmarkedet og familielivet. 
Hvad kan gøres?

 

Projekteksempler
Vores studerende skriver fx projekter om:
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Eksempler på jobtitler kan være:

 
Analysekonsulent i KVINFO, med 
fokus på evaluering og analyse på 
ligestillingsområdet

 
Seniorkonsulent i Tænketanken  
Demokratisk Erhverv, med fokus på 
at fremme demokratiske virksomheder

 
Fuldmægtig i Sundhedsstyrelsen, 
med fokus på Indsatser for ældre og 
demente

 
Projektkoordinator i Red Barnet, 
med fokus på facilitering af frivillige 
netværk

 
Forretningsudvikler og facilitator i 
egen virksomhed, med fokus på ud-
viklingsprocesser på socialområdet

Karriere
Som kandidat i Socialvidenskab kan du gøre 
en forskel på alle arbejdspladser, der beskæf-
tiger sig med samfundsforhold i bred for-
stand. Du kan være med til at sætte retningen 
i ministerier, styrelser, kommuner og regioner, 
og du kan rådgive, analysere og evaluere i fx 
fagforeninger, tænketanke, erhvervsorganisa-
tioner, konsulentvirksomheder og NGO’er. 

Du kan også gøre som flere andre og starte 
egen virksomhed. Uddannelsen kvalificerer 
dig ligeledes til at læse en ph.d. og forfølge en 
forskerkarriere.

Vores kandidater får ofte til opgave at udvikle 
og evaluere indsatser og projekter inden for 
det socialvidenskabelige område, fx sociale 
indsatser, integration og ligestilling. Mange 
arbejder også med administration og ledelse, 
analyse og udvikling, rådgivning og projekt-
ledelse. 



!Du skal læse  
Socialvidenskab, 
hvis:

Du vil have en socialvidenskabelig 
uddannelse, der også giver dig  
solide metodiske kompetencer

Du vil have konkrete værktøjer til  
at skabe social forandring

Du vil læse i et tværfagligt miljø, 
hvor du har stor indflydelse på din 
faglige profil



Du kan finde adgangskrav,  
ansøgningsfrister og øvrig  
information om Socialvidenskab  
på Roskilde Universitet her:

ruc.dk/kandidat/socialviden-
skab

Kontakt os, hvis du har spørgsmål 
om Socialvidenskab:

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