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Mænd
I sommeren 2012 blev knap 1900 nye studerende optaget på de danske socialrådgiveruddannelser. Af dem 

var knap 300 – eller 16 pct. – mænd (Den Koordinerede Tilmelding, 2012). Blandt de mænd, der starter på 

socialrådgiveruddannelsen, er frafaldet samtidig markant højere end blandt de kvindelige studerende. 60 

pct. af de mandlige studerende fuldfører studiet, mens dette gælder 77 pct. af de kvindelige studerende 

(UNI•C Statistik & Analyse under Ministeriet for Børn og Undervisning).

• Hvorfor starter så relativt få mænd på socialrådgiveruddannelsen?

• Hvorfor falder flere mandlige end kvindelige studerende fra undervejs?

• Hvad skal der til, hvis flere mandlige studerende skal rekrutteres og fastholdes på uddannelsen?

• Og er det overhovedet relevant og vigtigt at søge at skabe en mere ligelig kønsfordeling på uddannel-

sen og dermed blandt danske socialrådgivere?

Disse spørgsmål har dannet grundlag for projektet ”Mænd på socialrådgiveruddannelsen – kortlægning og 

udviklingsprojekt med fokus på rekrutterings- og fastholdelsesstrategier”. Als Research står bag projektet, 

som er finansieret af “Pulje til Fremme af Ligestilling” under Ministeriet for Ligestilling og Kirke. 

Projektets resultater er fremlagt i rapporten ”Mænd på socialrådgiveruddannelsen. Udfordringer og mu-

ligheder for styrket rekruttering og fastholdelse” (Als Research 2013). 

God læselyst!

Jacob Als Thomsen

Adm. direktør, Als Research

på socialrådgiveruddannelsen
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Om projektet
Projektet ”Mænd på socialrådgiveruddannelsen – 

kortlægning og udviklingsprojekt med fokus på 

rekrutterings- og fastholdelsesstrategier” er gen-

nemført af Als Research i perioden august 2012 til 

maj 2013.

Projektet har dels haft til formål at bidrage med 

viden om barrierer og udfordringer for rekrutte-

ring og fastholdelse af mandlige studerende på 

socialrådgiveruddannelsen og dels at pege på 

fremadrettede muligheder for at styrke indsatsen 

på dette område.

Kortlægningen har inkluderet interview med i alt 

136 informanter, herunder studerende (både tidli-

gere, nuværende og fremtidige), undervisere, 

ledelsesrepræsentanter, studievejledere samt fær-

diguddannede mandlige socialrådgivere. Desuden 

er der gennemført en spørgeskemaundersøgelse 

blandt studerende på danske socialrådgiveruddan-

nelser, og i alt 1027 studerende, svarende til ca. 20 

pct. af landets socialrådgiverstuderende, har besva-

ret spørgeskemaet.

Når der i inspirationskataloget henvises til en un-

dersøgelse, er det – hvis andet ikke er angivet – 

denne, der henvises til. 

I dette inspirationskatalog præsenteres ideer til 

indsatser og initiativer, der kan bidrage til at re-

kruttere og fastholde flere mænd på socialrådgi-

veruddannelsen. 

Introduktion til inspirationskataloget
Inspirationskataloget tager udgangspunkt i gode 

ideer og erfaringer fra studerende, undervisere, 

studievejledere og ledelsesrepræsentanter fra so-

cialrådgiveruddannelserne i Danmark samt fra fær-

diguddannede mandlige socialrådgivere. 

Disse aktører er også målgruppen for inspirations-

kataloget. Men også professionshøjskolernes kom-

munikationsafdelinger, landets studievalgs-centre, 

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) samt 

beslægtede uddannelser, som ønsker at øge ande-

len af mandlige studerende, kan forhåbentlig finde 

inspiration i kataloget.

Inspirationskataloget er bygget op omkring tre cen-

trale temaer: 

• Inden I går i gang… Katalogets første del om-

handler den opstartsfase, hvor et uddannelses-

sted beslutter at arbejde for at øge andelen af 

mandlige studerende, som påbegynder og fuld-

fører uddannelsen. 

• Rekruttering af mandlige studerende til socialråd-

giveruddannelsen. Her præsenteres ideer og inspi-

ration til, hvad der kan gøres for at få flere mænd 

til at søge ind på socialrådgiveruddannelsen.

• Fastholdelse af mandlige studerende på social-

rådgiveruddannelsen. I denne del af kataloget 

sættes fokus på indsatser, som har til formål at 

styrke fastholdelsen af mandlige studerende på 

uddannelsen.

Under hvert af de tre punkter opridses centrale ud-

fordringer og barrierer, og der præsenteres ideer til, 

hvordan man fremadrettet kan arbejde med at imø-

dekomme udfordringerne og dermed tiltrække og 

fastholde flere mænd på uddannelsen.

på socialrådgiveruddannelsen
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Undersøgelsen viser, at socialrådgiverud-

dannelserne kun i meget begrænset om-

fang har sat fokus på at tiltrække og fast-

holde mandlige studerende. Det er der 

forskellige forklaringer på – og en helt 

central forklaring er, at det er svært! 

De sidste 30-40 års udvikling har bety-

det, at mange kvinder i dag er beskæfti-

get inden for traditionelle ”mandefag”.  

Alligevel er det danske uddannelsessy-

stem og arbejdsmarked stadig i meget 

høj grad kønsopdelt. 

Der er ingen lette løsninger, når det kom-

mer til at gøre op med det kønsopdelte 

uddannelsesvalg og arbejdsmarked! 

Inspirationskataloget bygger på tanken 

om, at øget rekruttering og fastholdelse af 

mænd på socialrådgiveruddannelsen (og 

andre uddannelser med en stor overvægt 

af kvindelige studerende) kun kan lykkes, 

hvis både uddannelsens ledelse, studievej-

ledere, undervisere, studerende, kommuni-

kationskonsulenter, uddannelsesvejledere i 

grundskolen og på ungdomsuddannelser 

samt politikere tager del i projektet.

der er ingen 
lette løsninger…



7

Hvad er problemet?
Undersøgelsen viser, at ingen af de danske socialråd-

giveruddannelser har haft rekruttering og fasthol-

delse af mandlige studerende som et specifikt fokus-

punkt i deres arbejde. Undersøgelsen viser samtidig, 

at der blandt studerende, undervisere og ledere på 

socialrådgiveruddannelserne er delte meninger om, 

hvorvidt rekruttering og fastholdelse af mandlige 

studerende er et vigtigt emne. For er det egentlig 

ikke vigtigere at sørge for, at der er tilstrækkeligt 

med studerende, der søger ind? Og at de studeren-

de, der søger ind, brænder for uddannelsen? 

Undersøgelsen viser samtidig, at der blandt de in-

terviewede studerende, undervisere m.fl. er bred 

enighed om, at en mere ligelig blanding af mænd 

og kvinder giver det bedste miljø på både uddan-

nelse og arbejdspladser. Blandt undervisere og stu-

derende mener mange desuden, at flere mænd på 

uddannelsen kunne være en fordel for faglige dis-

kussioner i undervisning og gruppearbejde, fordi 

mænd og kvinder ofte opleves at bidrage med for-

skellige perspektiver. 

Hvis I på jeres uddannelsessted vælger at sætte  fo-

kus på rekruttering og fastholdelse af mænd på so-

cialrådgiveruddannelsen, er det vigtigt som det før-

ste at diskutere, hvorfor I gør det – og måske også, 

om der skal opstilles målsætninger for arbejdet?

Hvordan kan I gribe arbejdet målrettet 
mænd på socialrådgiveruddannelsen an?
For at sikre det bedst mulige udgangspunkt for ar-

bejdet med rekruttering og fastholdelse af mand-

lige studerende kan I gøre følgende:  

• Overvej at starte med at indkalde til et møde på 

uddannelsesstedet, hvor interesserede – for ek-

sempel studerende, undervisere, studievejledere 

og ledelsesrepræsentanter – inviteres til at disku-

tere, hvordan I vil arbejde med området. Overvej, 

om I skal udarbejde nogle målsætninger for ar-

bejdet. Overvej, om der skal udpeges en ansvar-

lig tovholder, som kan sørge for at indkalde til 

møder og følge op på, at arbejdet skrider frem. 

Overvej også, om emnet skal tages op i uddan-

nelsens uddannelsesudvalg, hvor undervisere, 

studerende og en række andre interessenter er 

repræsenteret.

• Overvej, om der kan fordeles roller blandt for-

skellige aktører: Hvad kan de studerende gøre? 

Hvad kan studievejledningen gøre? Hvad kan 

ledelsen gøre? Hvad kan underviserne gøre? Bed 

de forskellige grupper om at opstille målsætnin-

ger for deres eventuelle indsats. 

inden i går i gang…

Find ud af, om I 
vil prioritere 

arbejdet med 
rekruttering og 
fastholdelse af 

mandlige 
socialrådgivere!
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Gør det klart, hvad socialrådgiverfaget er!
Hvad er problemet?
Undersøgelsen viser, at mange ikke ved, hvad det vil 

sige at være socialrådgiver. Hvor kan man komme til 

at arbejde, og hvad laver en socialrådgiver egentlig? 

Socialrådgiverstuderende, undervisere, studievejle-

dere m.fl. vurderer, at der blandt studiesøgende og 

i befolkningen generelt er mange, som ikke kender 

til alsidigheden i socialrådgiveres arbejdsopgaver og 

jobmuligheder. Dertil kommer, at opfattelsen af 

socialrådgivere er præget af negative mediehisto-

rier og abstrakte forestillinger.

Blandt både studerende og de studievejledere og 

undervisere, som har til opgave at fortælle om fa-

gets mange muligheder til de studerende, er der 

enighed om, at det er vigtigt at sætte fokus på alle 

de forskellige ting, en socialrådgiver kan lave!

Mange studerende mødes med undren, når de for-

tæller venner og familie om deres uddannelsesvalg. 

De mandlige studerende oplever desuden i mindre 

grad end deres kvindelige medstuderende, at ven-

ner og familie har støttet deres studievalg. Hvis fle-

re mænd skal vælge socialrådgiveruddannelsen, er 

det derfor vigtigt, at både de og deres omgivelser 

får en mere præcis forestilling om socialrådgiveres 

jobmuligheder. 

Hvordan kan man arbejde med profilering?
For at sikre at socialrådgiverfagets mange mulighe-

der bliver klare for både studiesøgende og deres 

omgivelser, kan der sættes ind på flere fronter: 

• Undersøg, hvordan socialrådgiverfaget præsen-

teres på dit lokale uddannelsessteds hjemmeside 

– hvilke jobmuligheder og fagprofiler er der fo-

kus på? Er bredden i faget repræsenteret? Under-

søgelsen viser, at mænd i mindre grad end kvin-

der interesserer sig for børne- og familieområdet, 

men at beskæftigelsesområdet og arbejdet med 

for eksempel udsatte unge og misbrugere i hø-

jere grad har mændenes bevågenhed.

• Undersøg, hvordan socialrådgiveres job- og kar-

rieremuligheder præsenteres for interesserede 

studiesøgende på informationsmøder, uddannel-

sesmesser, i brobygningsforløb osv. Kan der udar-

bejdes et sæt af overordnede retningslinjer for, at 

der for eksempel altid både er fokus på at præsen-

tere muligheder for at arbejde i det offentlige og i 

det private? At man både kan arbejde som gade-

plansmedarbejder med daglig kontakt til de unge 

i et udsat boligområde og som leder i den kom-

munale beskæftigelsesforvaltning, i en privat virk-

somheds HR-afdeling, som underviser osv. Og er 

der altid både mænd og kvinder med til at præ-

sentere uddannelsen ved disse lejligheder?

reKruTTering aF Mandlige sTuderende Til socialrådgiveruddannelsen

 
”Måske for 20 år siden, der kunne man sige, at folk var 
socialrådgivere. Men nu om dage, der kan man være 
mange ting, nogen er jobkonsulenter, nogen er misbrugs-
konsulenter, nogen er myndighedsansvarlige og så  
videre. Det er den samme uddannelse, der gør sig  
gældende, men man laver meget forskellige ting.”

Carsten, socialrådgiver
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• Undersøg, om der præsenteres ”casehistorier”, det 

vil sige eksempler på studerende eller færdigud-

dannede socialrådgivere på uddannelsesstedets 

hjemmeside, og om disse repræsenterer socialråd-

giveres mangfoldighed. Undersøg for eksempel, 

om der både er mænd og kvinder blandt de cases, 

der præsenteres, og om deres job repræsenterer 

fagets forskellige muligheder. Undersøg desuden, 

om der blandt casepersonerne også er repræsente-

ret forskellige profiler på mandlige socialrådgiver-

studerende, det vil sige om der er mænd med for-

skellig alder, etnicitet, interesser mv. repræsenteret.

• Undersøg, hvornår i uddannelsesforløbet socialråd-

giveres job- og karrieremuligheder præsenteres? 

Sker det for eksempel i løbet af de nye studeren-

des introduktionsdage eller i løbet af første stu-

dieår? Hvad er der fokus på i præsentationen? 

Giver præsentationen et fyldestgørende billede 

af, hvad man kan lave som socialrådgiver? Og 

følges denne indledende præsentation af social-

rådgiveruddannelsen op med karrieredage eller 

lignende, hvor de studerende kan komme og 

møde færdiguddannede socialrådgivere med 

forskellige profiler?

reKruTTering aF Mandlige sTuderende Til socialrådgiveruddannelsen

 
”Et eller andet sted kan jeg kun smile af, at folk går rundt med den opfattelse, at den 
eneste grund til at jeg læser til socialrådgiver, det er for at komme ud og være skranke-
pave og sige, at de ikke må få dagpenge, eller hvad det nu er. Der er jo ikke nogen, der 
tager den her uddannelse, fordi de tænker, ’nu skal jeg ud og være et røvhul’.”

Patrick, socialrådgiverstuderende
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Ca. 70 pct. af alle socialrådgivere er ansat i kommunernes social-, børne/familie-, arbejdsmarkeds- og sundhedsforvaltninger. 

Derudover arbejder socialrådgivere i fagbevægelsen, i privat jobformidling, i interesseorganisationer, på institutioner som for 

eksempel sygehuse, døgninstitutioner, institutioner for alkohol- og narkotikaafvænning m.v.. Der er også socialrådgivere 

ansat i private virksomheder og i Kriminalforsorgen, ligesom nogle socialrådgivere arbejder med undervisning. 

Kilde: www.UddannelsesGuiden.dk

• Tag kontakt til det lokale studievalgs-center, og 

undersøg, hvordan de præsenterer uddannelsen 

– det samme gælder den lokale UU-vejledning. 

Har de fokus på uddannelsen, når de skal guide 

de unge? Find ud af, hvad de lægger vægt på, 

når de foreslår unge en uddannelse – hvad afgør, 

om de forslår en studiesøgende at blive socialråd-

giver? Hvordan opfatter vejlederne uddannelsen? 

Og hvilke reaktioner møder de typisk, når de 

foreslår de unge at vælge uddannelsen?

• Markedsføring af socialrådgiveruddannelsen 

forestås typisk af professionshøjskolens centrale 

kommunikationsafdeling. Undersøg, hvordan der 

samarbejdes mellem den lokale socialrådgiverud-

dannelse og kommunikationsafdelingen på pro-

fessionshøjskolen. Er der tilstrækkelig sparring, 

som giver kommunikationsafdelingen mulighed 

for at lave en alsidig og målrettet markedsføring 

af socialrådgiveruddannelsen? Eller er der behov 

for at styrke samarbejdet? (Kunne man for ek-

sempel institutionalisere samarbejdet, således at 

materiale fra kommunikationsafdelingen sendes 

til kvalitetssikring hos en kontaktperson på so-

cialrådgiveruddannelsen, inden det anvendes?)

• Tag initiativ til et møde mellem de lokale aktører, 

som står for vejledning og markedsføring i for-

bindelse med studievalg. Diskuter, om I har sam-

me forståelse af udfordringer og løsninger i for-

hold til at sikre en kvalificeret formidling af, hvad 

man egentlig kan lave som socialrådgiver.

 
”… man kan sige, at jeg var enormt privilegeret, fordi jeg er mand, og fordi jeg har den alder, jeg har, 
så jeg fik masser af jobtilbud. Det tror jeg, mange mænd oplever ligegyldigt deres alder.”

Janus, socialrådgiverstuderende

 

FAKTA



Gode råd:
I forbindelse med markedsføring af uddannelsen 

lægges vægt på:

• At en mellemlang uddannelse er en kortere vej til 

beskæftigelse end for eksempel en universitets-

uddannelse. Gennemsnitsalderen blandt mandlige 

socialrådgiverstuderende er højere end blandt 

kvindelige socialrådgiverstuderende. For en del af 

de ældre studerende – og særligt dem med børn 

og familie – har uddannelsens længde haft betyd-

ning for valget af socialrådgiveruddannelsen. For 

dem har det givet mening at vælge en mellemlang 

frem for en lang videregående uddannelse, fordi 

der simpelthen har været kortere vej til at få et 

arbejde og dermed en indtægt. 

• At mandlige socialrådgivere er eftertragtede på 

arbejdsmarkedet – mange arbejdspladser vil ger-

ne ansætte mandlige socialrådgivere, bl.a. for at 

skabe en mere mangfoldig arbejdsplads. 

• At socialrådgiveruddannelsen giver mulighed 

for at få et meningsfuldt job. Stort set alle stu-

derende vælger uddannelsen med ønsket om 

at gøre en forskel for socialt udsatte – og for 

mange er det en vigtig drivkraft at få et arbej-

de, der opleves som meningsfuldt. Dette kan 

der også sættes fokus på i markedsføringen af 

uddannelsen.

• Socialrådgiverens myndighedsrolle, arbejdet som 

frontmedarbejder og muligheden for at få ansvar 

og indflydelse. Undersøgelsen viser, at mandlige 

studerende i deres forståelse af faget har fokus 

på socialrådgiverens rådgivnings- og vejlednings-

mæssige funktion, og det anbefales derfor, at 

dette aspekt af socialrådgiverens arbejde også 

fremhæves i markedsføringsmateriale.

 
”… hvis man skal finde noget ’kliche-maskulint’ i mit fag, så kan man sige, at man 
får sig sådan en på opleveren – man kommer til at sidde i nogle ekstremt konflikt-
fyldte rum, hvor det er dig, der har styrepinden og skal forsøge at bevare roen og 
tale folk ned, og tale respektfuldt til folk og prøve at have empati med den dybt psy-
kotiske mor, der ikke må se sit barn, og prøve at forstå hendes perspektiv.”

Andreas, socialrådgiver 
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Mød mandlige studiesøgende, der hvor de er! 
Hvad er problemet?
Modsat beslægtede fag som pædagoger og læ-

rere, møder vi ikke nødvendigvis en socialrådgiver 

i løbet af vores opvækst. Det betyder, at faget ikke 

altid tages med i overvejelserne, når der skal væl-

ges uddannelse. 

Undersøgelsen viser, at gennemsnitsalderen på 

socialrådgiveruddannelsen er høj – og at en del af 

de studerende har været vidt omkring, inden de 

besluttede sig for at vælge socialrådgiveruddan-

nelsen. For mange er uddannelsen blevet valgt på 

baggrund af et personligt kendskab til en social-

rådgiver, enten via frivilligt socialt arbejde eller 

tidligere jobs, gennem personligt netværk eller 

gennem egen kontakt til en socialrådgiver i forbin-

delse med for eksempel arbejdsløshed eller per-

sonlige udfordringer. 

Hvis manglende kendskab til socialrådgiverfaget i 

almindelighed og til mandlige socialrådgivere i sær-

deleshed er kendetegnende for de fleste af os, når 

vi vælger uddannelse, kan det være en god idé at 

tænke i forskellige muligheder, når uddannelsen 

skal markedsføres. 

Hvor kan faget formidles – og af hvem?
For at sikre, at kendskab til socialrådgiverfaget for-

midles så bredt ud som muligt, kan der sættes ind 

på flere fronter: 

 
“Jeg tror ikke, der er ret 
meget information om so-
cialrådgiveruddannelsen. 
Jeg tænker på, hvis man 
kigger rundt omkring, så 
hører man om mange for-
skellige uddannelser, som 
stedet her også tilbyder, 
men jeg synes ikke rigtigt, 
at man hører om social-
rådgiveruddannelsen i 
medierne.”
“… det er sådan lidt et 
skjult fag”. 

Rune og Sammy,  
socialrådgiverstuderende 

 



• Undersøg, om der er oplagte steder i lokalområ-

det, for eksempel væresteder, lektiecafeer eller 

lignende, som gør brug af frivillige. Overvej i så 

fald at formidle informationsmateriale om ud-

dannelsen hertil, eller at sende invitation til kom-

mende informationsmøder for studiesøgende. 

Ligeledes kan der til sådanne steder sendes invi-

tation til eventuelle åbne arrangementer på ud-

dannelsen (for eksempel foredrag eller lignen-

de), som interesserede kan deltage i og dermed 

styrke deres kendskab til uddannelsen. Undersø-

gelsen viser, at en del af de studerende får kend-

skab til socialrådgiveruddannelsen gennem frivil-

ligt socialt arbejde.

• Undersøg hvilke ungdomsuddannelser, der er til 

stede i lokalområdet og overvej at satse på for 

eksempel gymnasierne, hvorfra der kommer 

relativt få mandlige studerende sammenlignet 

med for eksempel landets HF-uddannelser. Sær-

ligt mandlige gymnasieelever vælger i højere 

grad universitetsuddannelser end mellemlange 

videregående uddannelser. I gymnasiesammen-

hæng kunne der lægges vægt på socialrådgive-

res muligheder for efter- og videreuddannelse 

og de jobmuligheder, der åbner sig i forlængel-

se af for eksempel en kandidatuddannelse i so-

cialt arbejde.

• Undersøg muligheden for at samarbejde med for 

eksempel fagforbundet FOA (som bl.a. organise-

rer social- og sundhedsassistenter og pædagogi-

ske assistenter). Undersøg for eksempel, om de 

vil have tilsendt informationsmateriale om social-

rådgiveruddannelsen, som kan præsenteres for 

medlemmer, der ønsker at tage en (anden) ud-

dannelse. En anden mulighed er, at de kan hen-

vise interesserede medlemmer til informations-

møder på socialrådgiveruddannelsen. 

Undersøgelsen viser, at en del studiesøgende har 

fået smag for socialrådgiveruddannelsen i forbin-

delse med arbejde indenfor bl.a. disse brancher.

• Undersøg, om der allerede er et samarbejdsfo-

rum for studievejledere på professionshøjskolen 

på tværs af uddannelsessteder. Hvis ikke, så un-

dersøg, om det kan lade sig gøre at samle studie-

vejledere på tværs af studierne for at sikre, at de 

er klædt ordentligt på til at guide studerende, 

der er i tvivl om deres uddannelsesvalg, fra en 

uddannelse til en anden internt på professions-

højskolen – for eksempel fra pædagoguddannel-

sen til socialrådgiveruddannelsen. 

• Overvej, om mandlige socialrådgivere med for-

skellige stillinger i det offentlige og private kan 

inddrages i markedsføringen af socialrådgiverud-

dannelsen for på den måde også at skabe mulig-

hed for identifikation med mandlige socialrådgi-

vere. Undersøgelsen viser, at inspiration til at 

vælge socialrådgiveruddannelsen ikke blot kom-

mer fra personligt kendskab til en socialrådgiver, 

men at nogle af de kendte danske socialrådgiver-

skikkelser også for nogle har åbnet øjnene for 

socialrådgiveruddannelsen – her nævnes for ek-

sempel Tine Bryld og Hanne Reintoft.

Gode råd:
• Undersøgelser viser, at når studiesøgende fravæl-

ger mellemlange uddannelser, er det ofte ud fra 

en betragtning om, at de ikke ønsker at tage en 

uddannelse, som betyder, at de skal arbejde med 

det samme hele deres arbejdsliv. Overvej derfor 

at lægge vægt på mulighederne for at tage en 

efter- eller videreuddannelse efter afslutningen 

af socialrådgiveruddannelsen samt muligheden 

for at avancere til en lederposition. Ifølge en op-

gørelse fra Det Fælleskommunale Løndatakontor 

var der i 2009 knap 7400 kommunalt ansatte so-

cialrådgivere – af dem var ca. 500 ledere.
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Hvad er problemet?
Væsentligt færre mandlige end kvindelige stude-

rende gennemfører socialrådgiveruddannelsen. Ud-

dannelsesstedernes indsats for at styrke fastholdel-

se af de studerende og en høj fuldførelsesprocent 

har imidlertid ikke i nævneværdig grad haft fokus 

på de mandlige studerende.

På ét punkt har uddannelsesstederne dog haft fokus 

på kønsfordelingen: Ved holdinddeling af nyoptagne 

studerende bliver mandlige studerende på holdene 

samlet i grupper af en vis størrelse. Desuden har der 

på flere uddannelsessteder været iværksat mindre 

indsatser – typisk på initiativ fra studerende eller 

undervisere – med fokus på mandlige studerende. 

Fastholdelse handler i høj grad om faglighed og 

studiemiljø – og det gælder både mandlige og 

kvindelige studerende. Når mændenes frafald er 

markant højere end kvindelige studerendes, kunne 

det imidlertid give anledning til at overveje, om 

der skal gøres noget særligt for at sikre, at mand-

lige studerende ikke falder fra undervejs. 

Hvordan kan indsatsen for at fastholde de 
mandlige studerende styrkes? 
For at øge fuldførelsesprocenten blandt de mand-

lige studerende kan man gøre følgende: 

•	 Undersøg, hvem der henvender sig til studievej-

ledningen. Undersøgelsen viser, at mandlige stu-

derende i mindre grad end kvindelige henvender 

sig til en studievejleder. Undersøg, om dette også 

er tilfældet på jeres uddannelsessted. Undersøg, 

om studievejledningen i tilstrækkelig grad bliver 

præsenteret ved studiestart – så det bliver klart 

for de studerende, hvad de kan bruge studievej-

ledningen til. 

•	 Undersøg, om studievejledningen er opmærk-

som på mændenes højere frafald. Undersøg, om 

studievejlederne er bevidste om for eksempel at 

opfordre de mandlige studerende til at benytte 

studievejledningen, og om det vil gøre en posi-

tiv forskel for de mandlige studerende, hvis der 

er en mandlig studievejleder? Undersøgelsen 

viser, at langt de fleste studievejledere på social-

rådgiveruddannelserne er kvinder.

• Undersøg, om der på jeres uddannelsessted bli-

ver fulgt op på studerende, der stopper på ud-

dannelsen uden at fuldføre den. Kunne det være 

en idé gennem en periode at lave en opsøgende 

indsats blandt de mandlige studerende for at få 

indsigt i, hvorfor de ikke fuldfører uddannelsen? 

•	 Undersøg, om der på uddannelsesstedet er en 

praksis, hvor de studerende løbende indkaldes til 

samtaler med studievejledningen – enten i for-

bindelse med ikke-beståede eksaminer eller mere 

systematisk for alle studerende. Dette kunne 

være en måde at sikre, at overvejelser om at 

stoppe på uddannelsen bliver taget op i tide, og 

at der er tilstrækkelig støtte. Samtidig kan man 

gennem en samtale undersøge, om den stude-

rende har tilstrækkelig med viden om uddannel-

sens muligheder osv. til at kunne træffe en velun-

derbygget beslutning om at fortsætte eller 

stoppe på uddannelsen. En anden idé kunne 

være, at mandlige studerende tilbydes løbende 

samtaler hos studievejledningen, ikke fordi de er 

frafaldstruede, men for at sikre, at de får den 

rigtige vejledning og får et sted at målrette de 

spørgsmål, de kunne gå rundt med. Under samta-

lerne gøres status på de studerendes indtryk af 

studiet samt barrierer og udfordringer i forhold 

til miljøet på uddannelsen.

FasTHoldelse aF  
Mandlige sTuderende på  
socialrådgiveruddannelsen… 

Fokus på oplysning, vejledning og mentorordninger!
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• Overvej, om det på jeres uddannelsessted kunne 

være relevant at oprette en mentorordning, hvor 

nystartede mandlige studerende sættes sammen 

med mandlige studerende fra andre årgange 

eller med færdiguddannede mandlige socialråd-

givere. Mentorrelationen kunne have til formål 

at skabe identifikation med andre mandlige so-

cialrådgivere, skabe et forum for at dele oplevel-

ser med at være minoritet på studiet, give et ind-

blik i praktik- og jobmuligheder osv. 

•	 Undersøg, hvordan der rekrutteres til sociale 

udvalg og studenterpolitik. Undersøgelsen viser, 

at en større del af mandlige end kvindelige stu-

derende vælger at være aktive i studenterpolitik 

eller sociale fora på studiet som for eksempel 

fredagsbarudvalg. Det forklares blandt andet 

med, at det giver mulighed for at være i et forum 

med mandlige studerende fra andre hold og år-

gange. Undersøg, hvordan der på dit uddannel-

sessted rekrutteres til studenterpolitik og sociale 

udvalg, og om der altid deltager både mandlige 

og kvindelige studerende i præsentationen. 

•	 Undersøg, om der på dit uddannelsessted er 

interesse for at lave særskilte aktiviteter for 

mandlige studerende. Nogle uddannelsessteder 

er der positive erfaringer med at arrangere en 

’mandeklub’, hvor mandlige studerende for ek-

sempel mødes i fritiden og bowler, dyrker sport 

eller lignende. 

•	 Undersøg, om der er interesse for at afholde ak-

tiviteter med socialfagligt islæt målrettet mand-

lige studerende. Det kunne for eksempel være en 

diskussionsgruppe eller en filmklub med fagligt 

relevante film.

•	 Overvej at arrangere en workshop eller et seminar 

for undervisere og andre medarbejdere på uddan-

nelsen med fokus på køn og socialrådgivning. 

Undersøgelsen viser, at der stort set ikke er fokus 

på køn som differentieringsfaktor i undervisnin-

gen. Overvej, om det har betydning, om social-

rådgiveren er mand eller kvinde – og om det har 

betydning for socialrådgiverens tilgang, om det 

er en mandlig eller kvindelig borger, arbejdet er 

målrettet. Er socialrådgiveren i undervisningens 

cases oftest mand eller kvinde? Og kunne det 

eventuelt være en idé, at inddrage flere cases 

med mandlige socialrådgivere? Desuden kunne 

man på et seminar sætte fokus på, hvordan man 

som underviser skal forholde sig til minoriteter 

på uddannelsen: Hvordan inddrager man uden 

at stigmatisere? 

•	 Overvej, om uddannelsens arbejdsformer har 

betydning. Undersøgelsen viser, at der på social-

rådgiveruddannelsen bruges meget tid på grup-

pearbejde og dialog mellem de studerende. Un-

dervisere og studerende vurderer, at denne 

arbejdsform kan have negativ betydning for mo-

tivationen blandt nogle studerende – og i sær-

delshed blandt mandlige studerende. Overvej, 

om de nuværende arbejdsformer på uddannelsen 

fungerer optimalt.

•	 Overvej, om der i tilstrækkelig grad er plads til 

forskellige holdninger på uddannelsen. Nogle 

studerende oplever, at der på uddannelsen kan 

være en tendens til at holdninger opfattes som 

”rigtige” og andre som ”forkerte” – og flere 

mandlige studerende oplever indimellem at deres 

holdninger bliver delegitimeret som følge af de-

res køn: ”Det siger du bare fordi du er en mand”.




