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Utbildningslinjen för socialvetenskaper



Vad är socialvetenskaper?
• Att studera socialvetenskaper öppnar dörrar för dig som vill göra 

världen till en bättre plats. 

• Studierna lär dig hur livet utformar oss som människor och söker svar 
på frågor som samhällen i hela världen kämpar med, såsom 
ojämlikhet och orättvisa 

• Studierna ger dig teoretiska insikter och praktiska färdigheter för att 
jobba med dylika frågor, till exempel inom det sociala området eller 
utbildningssektorn

4



Studiernas uppbyggnad
• Första året läses gemensamma studier, grundstudier i 

socialvetenskap och en del biämnesstudier. I slutet av första läsåret 
väljes huvudämne (socialpolitik eller utvecklingspsykologi)

• Andra och tredje året läses ämnesstudier, en del gemensamma 
studier, biämnesstudier och valfria studier. 

• Fjärde och femte läses fördjupade studier och valfria 
studier/biämnen
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Studiernas uppbyggnad
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Årskurs 3 Vår Lärdomsprov, 10 sp Biämnesstudier, 10 sp Valfria studier, 10 sp

Höst Gem., 5 sp
Ämne., 5 
sp Biämnesstudier, 15 sp Valfr., 5 sp

Årskurs 2 Vår Gem., 5 sp Ämnesstudier, 10 sp Biämnesstudier, 15 sp

Höst Gem.studier, 10 sp Ämnesst., 10 sp Biämnesst., 10 sp
Årskurs 1 Vår Gem., 5 sp Grundst., 15 sp Biämnesst., 10 sp

Höst Gemensamma studier, 20 sp Grundst., 10 sp



Huvudämnen:
Socialpolitik
Utvecklingspsykologi

Biämnen:
• Demografi
• Ungdomsvetenskap
• Regionalvetenskap
• Skolpsykologi
• Arbetsplatspsykologi
• Krispsykologi
• Idrottspsykologi
• Socialt arbete (via ÅU)
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Socialpolitik
• Socialpolitiken studerar samhället och olika sociala problem samt hur 

dessa påverkar välfärden och den sociala tryggheten

• Du lär du dig att kritiskt granska frågor i samband med detta, 
exempelvis frågor som berör fattigdom, jämlikheten i samhället, 
arbetsmarknaden eller förändringar i välfärdsstaten

• Samtidigt lär dig att arbeta med och söka lösningar på sociala 
problem
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Socialpolitik och socialt arbete
• Du som väljer socialpolitik som ditt huvudämne kan också ansöka om 

att få avlägga behörighetsgivande biämnesstudier i socialt arbete 
vid Åbo universitet. 

• Dessa biämnesstudier ingår i din politices magisterexamen med 
huvudämnet socialpolitik från Åbo Akademi

• Ansökan görs i slutet av det första läsåret (maj)
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Vad jobbar socialpolitiker med?
• Utexaminerade politices magistrar med socialpolitik som huvudämne 

jobbar idag bland annat som kundrådgivare vid FPA, socialarbetare, 
äldreomsorgsledare, socialdirektörer, skolkuratorer, familjearbetare, 
flyktingarbetare, flyktingkoordinator, lärare, verksamhetsledare, 
forskare, journalister, politiker etc. 

• Ger behörighet att fungera som skolkurator, och har du även läst 
socialt arbete blir du också behörig socialarbetare
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Utvecklingspsykologi
• Utvecklingspsykologi studerar människans utveckling, särskilt under 

barn- och ungdomsåren, men även i vuxen ålder och i ålderdomen

• Du lär dig om de psykologiska mekanismer som bland annat styr 
barnets identitetsutveckling, förmågan att tillägna sig regler såsom 
moralregler, identitetsutvecklingen, valet av livspartner och 
förmågan att acceptera sitt eget utseende och åldrande 

• Du lär dig också om hur människor klarar av livskriser och vilka följder
dessa kriser har både på individ- och samhällsnivån
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Vad jobbar 
utvecklingspsykologer med?
• Utexaminerade politices magistrar med utvecklingspsykologi som 

huvudämne jobbar idag bland annat som skolkuratorer, 
personalchefer, HR-personal, skolgångsbiträden, egenföretagare, 
projektledare, psykologer (kräver tilläggsutbildning), terapeuter, 
rådgivare, forskare, idrottsledare, ungdomsledare, lärare etc. 

• Ger behörighet att fungera som skolkurator, men öppnar även för 
andra uppgifter, såsom olika expertuppgifter i fråga om personal-
och motivationsfrågor (ger dock ej psykologbehörighet)
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Biämnen ger dig en egen profil
• Genom att välja bland de många biämnen som finns inom 

utbildningslinjen för socialvetenskaper, men även inom andra linjer 
och fakulteter, kan du skapa dig en alldeles unik yrkesprofil, som 
hjälper dig att få det jobb du drömmer om

• Även de praktikperioder som ingår i studierna hjälper dig att få in 
foten på arbetsmarknaden
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Varför socialvetenskaper?
• Möjlighet att studera till en högre högskoleexamen inom det sociala 

området på svenska! 

• Liten fakultet – nära till både lärare, studierådgivare och 
medstudenter!

• Vacker och trivsam studiemiljö!

• Rikt studentliv!
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