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Baggrund 

Forskningsprojektet bidrager til en aktualisering og vide-

reudvikling af to historisk-sociologisk orienterede forsk-

ningsprojekter (Padovan-Özdemir 2016 og Øland 2015), 

der har beskæftiget sig med det velfærdsprofessionelle 

arbejde vis-á-vis ikke-vestlige indvandrere/flygtninge/ef-

terkommere siden 1970. Disse studier af professionelle 

og pædagogiske positioner, problematiseringer af mål-

gruppen og professionelle løsninger har bidraget med 

nye perspektiver på den danske velfærdsnationalstats 

udvikling. Således iagttages det, hvordan velfærdsprofes-

sionelle håndteringer af ’indvandreren’ markerer kom-

plekse og racialiserede forviklinger af det universelle vel-

færdsprojekt og det nationale projekt. 

Disse forskningsmæssige fund søges aktualiseret og vi-

dereudviklet ved at rette fokus på, hvordan professionelle 

bekymringer opstår og får kraft i kølvandet på ankom-

sten af større flygtningegrupper.  

 

 

Forskningsspørgsmål 

Hvordan konstruerer velfærdsprofessionelle bekymringer 

om flygtningen? Og hvilke antagelser om hjælpende ind-

satser indeholder disse bekymringer?  

 

 

Forventede resultater 

Projektet kortlægger kontinuiteter og forskydninger i vel-

færdsprofessionelle bekymringer, der er opstået i kølvan-

det på større flygtningeankomster på tværs af velfærds-

professioner og frivilligt arbejde i perioden 1970-2016.  

Analyserne formidles i en peer-reviewed forskningsartikel 

samt i en fagfællebedømt monografi. 

 

 

Genstandsfelt 

Projektets genstandsfelt udgøres af de fire store vel-

færdsprofessioner; sygeplejersker/sundhedsplejersker, 

socialrådgivere, pædagoger og lærere, samt civilsam-

fundsorganisationerne, KL, Dansk Flygtningehjælp og 

Dansk Røde Kors, der alle på forskellig vis er i berøring 

med eller forholder sig aktivt til flygtninges ankomst og 

tilstedeværelse i Danmark. Således er det muligt at ind-

fange en mangfoldighed af velfærdsprofessionelle be-

kymringer i relation til flygtninge som målgruppe for vel-

færds- og hjælpearbejde. Empirisk baseres undersøgel-

sen på ovennævnte velfærdsprofessioners fagblade, 

samt nyhedsbreve, årsberetninger og rapporter udgivet 

af KL, Dansk Flygtningehjælp og Dansk Røde Kors. 
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