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Akademiuddannelsen i Socialpædagogik 
er lige noget for dig der:
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Arbejder med udsatte børn, unge eller voksne på:
– Døgn- og opholdssteder
– Værkstedstilbud
– Gadeplan
– Produktionsskole
– Plejefamilie
– Plejehjem
– SFO m.fl.

Har du en håndværksmæssig uddannelse, er social- og sundhedsassistenter eller en hel 
anden baggrund og har lyst til at få professionelle socialpædagogiske redskaber til at 
kvalificere dit arbejde, er Akademiuddannelsen i Socialpædagogik lige noget for dig.



Akademiuddannelsen i socialpædagogik
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Ordinære moduler: Undervisningsdage

– Socialpædagogisk praksis mandag

– Socialpædagogiske metoder tirsdag

– Lovgivning og organisation onsdag

Valgfrie moduler, hvoraf 2 skal gennemføres

– Inklusion og eksklusion torsdag

– Socialpsykiatri torsdag

– Udviklingsarbejde fredag

Afgangsprojekt onsdag

– Klik for at redigere i master



Adgangskrav til en Akademiuddannelse
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Ansøgeren har gennemført én af følgende uddannelser:

– Relevant erhvervsuddannelse
– Relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
– Gymnasial uddannelse

OG har mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende 
uddannelse

– Har du 5 – 6 års relevant erhvervserfaring og har gennemført en 9. – 10. klasse, er der 
mulighed for at få lavet en realkompetencevurdering, som kan give adgang til 
uddannelsen 



Uddannelsesstøtte 2018-2021
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Omstillingsfonden: Uddannelsesstøtte til faglærte 
og ufaglærte:
– Hvis du er ufaglært eller faglært, har du til og med 2021 mulighed for 

at få dækket dit deltagergebyr på moduler på akademi- og 
diplomuddannelserne.

– Hvis modulet koster 10.000 kr. eller derunder er det gratis.

– https://www.via.dk/efter-og-
videreuddannelse/studievejledning/uddannelsesstoette-2018-2021

https://www.via.dk/efter-og-videreuddannelse/studievejledning/uddannelsesstoette-2018-2021


Akademiuddannelse
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– Du kan sagtens nøjes med at tage enkelte af vores akademimoduler, 
hvis du ikke ønsker at tage en hel akademiuddannelse

– Forårsmodulerne starter uge 4 og efterårsmoduler uge 36 og har 
tilmeldingsfrist henholdsvis senest 15. november og 15. maj

VIA University College, Akademiuddannelsen i socialpædagogik:

https://www.via.dk/efter-og-
videreuddannelse/uddannelsestilbud/uddannelser/akademiuddannelsen-i-
socialpaedagogik?educationType=8F0033DA3E5143DBAC0BC9DDC4ADC
BDC

https://www.via.dk/efter-og-videreuddannelse/uddannelsestilbud/uddannelser/akademiuddannelsen-i-socialpaedagogik?educationType=8F0033DA3E5143DBAC0BC9DDC4ADCBDC


Dit udbytte af uddannelsen
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Du lærer at kunne varetage det socialpædagogiske arbejde udviklingsorienteret, 
selvstændigt og i samarbejde med brugeren, kolleger og andre samarbejdsparter - i 
tværfaglige og tværprofessionelle sammenhænge. 

– Viden om centrale socialpædagogiske teorier og metoder.
– Viden om, hvordan kulturelle, politiske, samfundsmæssige og organisatoriske forhold spiller ind på den 

socialpædagogiske praksis. 
– Viden om, hvordan dine egne værdier og dit eget menneskesyn har betydning i den socialpædagogiske 

praksis. 
– Indsigt i brugerens særlige vilkår og handlemønstre. 
– Færdigheder i at begrunde, iværksætte og evaluere en socialpædagogisk indsats ud fra det observerede 

– og at formidle den begrundede indsats til brugere, kolleger og øvrige samarbejdspartnere. 
– Kompetencer til at inddrage brugerens ønsker og behov i den daglige praksis og til at deltage 

professionelt i tværfagligt samarbejde.

Undervisningen tager udgangspunkt i dine erfaringer. På den måde bruger vi ny 
viden i direkte relation til egen praksis. 



Modul I, Socialpædagogisk praksis
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Du får færdigheder i at: 

– kunne inddrage borgeren i den socialpædagogisk praksis

– kunne vurdere dilemmaer mellem magt og omsorg og opstille 
handlemuligheder

– kunne formidle socialpædagogiske problemstillinger og handlemuligheder til 
samarbejdspartnere og borgere



Modul II, Socialpædagogiske metoder
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Du får færdigheder i at: 

– skal kunne vurdere, udvælge og anvende forskellige metoder i 
socialpædagogisk praksis i samarbejde med borgeren

– skal kunne undersøge, udvikle og evaluere metoder i socialpædagogisk 
praksis 

– skal kunne formidle praksisnære problemstillinger og anvendte metoder til 
samarbejdspartnere og borgere



Modul III, Lovgivning og organisation
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Du får færdigheder i at:

– kunne handle i forhold til gældende lovgivning i det socialpædagogiske 
arbejde, og forstå begrænsninger og muligheder

– kunne vurdere og dokumentere forvaltningen af relevant lovgivning i 
socialpædagogisk praksis

– kunne forholde sig til problemstillinger og dilemmaer i forhold til etik og magt 
i den socialpædagogiske praksis 



Valgmodul, Inklusion og eksklusion
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Du får færdigheder i at:

– kunne identificere inkluderende og ekskluderende mekanismer i praksis

– kunne vurdere og anvende viden om inklusions- og eksklusionsmekanismer i 
praksis 

– kunne indgå i evaluering og formidling af inkluderende og ekskluderende 
processer



Valgmodul; Socialpsykiatri
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Du får færdigheder i at:

– kunne identificere praksisnære psykiatriske problemstillinger og udvikle en 
socialpædagogisk indsats med fokus på borgerens ressourcer

– kunne tilrettelægge og vurdere den socialpædagogiske indsats i samarbejde 
med borgeren

– kunne indgå i og formidle viden om den socialpædagogiske indsats i et 
tværprofessionelt samarbejde



Valgmodul, Udviklingsarbejde
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Du får færdigheder i at: 

– kunne identificere og udarbejde et design for pædagogisk udviklingsarbejde i 
samspil med borgere og andre samarbejdspartnere

– kunne anvende relevante teorier og metoder i pædagogisk udviklingsarbejde

– kunne formidle erfaringer fra pædagogisk udviklingsarbejde



Afgangsprojekt
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Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og 
udviklingsorientering opnår kompetencer til at:

– kunne anvende teorier og metoder med henblik på udvikling af den 
pædagogiske praksis

– kunne vurdere og iværksætte handlemuligheder i relation til den valgte 
problemstilling

– kunne demonstrere udvikling af egne professionelle praksisnære 
kompetencer



Tidligere studerende, Thomas Larsen:
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– Arbejdet med opgaverne har givet mig rigtig meget. Jeg 
har fået et fagligt sprog, jeg er blevet langt bedre til at 
sætte ord på vores indsats, jeg er blevet mere 
reflekterende – ja, generelt er jeg blevet meget bedre til at 
formulere mig.


