
FORSKNING

BAGGRUND
En aktuel udfordring er at fastholde og 
understøtte en dybdegående holistisk  
tilgang til sociale og menneskelige 
problemer i mødet mellem socialar-
bejdere og borgere og udviklingen af 
social velfærd.
SCOPAS udvikler teorier, begreber og 
praksisser i socialt arbejde for at kun-
ne møde denne udfordring.

FORSKNINGSOMRÅDER
› Sociale problemer

› Hvordan diskurser og praksis i socialt 

 arbejde påvirker relationer og

 møder med borgere 

› Hvordan politik, teknologi og nye 

 former for viden transformerer 

 social velfærd 

Forskningen bidrager til at

› Ændre den måde, vi forstår

 menneskelige og sociale problemer 

› Skærper opmærksomheden på, 

 hvordan begreber, viden og tekno-

 logisk innovation former socialt

 arbejde og relationer med borgerne

› Højne de kritiske refleksioner over

 praktikkerne indenfor socialt

 arbejde 

UDDANNELSE

STUDIERELATERET AKTIVITET
› Ph.D.-kurser i socialarbejde 

› Erasmus Mundus Master i

 Avanceret Udvikling af Socialarbejde

› Nordisk master i Socialarbejde og 

 Social Velfærd

› MSc i samfundsvidenskab i Social-

 arbejde

› Master i Sociologi

› Master i Udsatte Børn og Unge

› Bachelor i Socialarbejde

SAMARBEJDE

FORSKNINGENS MÅLGRUPPE
Beslutningstagere, tværsektorielle le-

dere, der arbejder med social velfærd; 

socialarbejdere; studerende  og for-

skere, der arbejder med socialt arbej-

de og socialpolitik. 

EKSTERNE PARTNERE
› Offentlige organisationer og myn-

 digheder

› Private virksomheder

› NGOer

› Forskningsinstitutioner

› Undervisere på højere læreanstalter

PUBLIKATIONER

VIGTIGE UDGIVELSER
› Menneskesyn i socialt arbejde. Om 

 udviklingen af det produktive

 menneske.

› Social Welfare Responses in a

 Neoliberal Era: Policies, Practices 

 and Social Problems.

UDGIVELSER SIDEN 2018
› https://vbn.aau.dk/da/organisa

 tions/scopas-formning-af-viden-

 begreber-praksis-og-forandringer-

 i-socia

NØGLEPROJEKTER

MENNESKESYN I SOCIALT ARBEJDE - 
OM UDVIKLINGEN AF DET PRODUKTIVE 
MENNESKE (2014-2019)
Støttet af VELUX Fonden.

 www.menneskesyn.aau.dk

DOES SOCIAL WORK CARE? EXPLORING 
THE RELATIONAL, EMOTIONAL AND EM-
BODIED PRACTICES IN SOCIAL SERVIC-
ES FOR VULNERABLE CHILDREN AND 
THEIR FAMILIES (2018-2022)
Støttet af Danmarks Frie Forsknings-

fond. 

VIDEOPRÆSENTATION

KONTAKT
FORSKNINGSLEDER
Maria Appel Nissen, Professor

maan@socsci.aau.dk

+45 9940 7292

www.scopas.aau.dk

SCOPAS - SHAPING CONCEPTS, PRAC-
TICES AND ADVANCES IN SOCIAL WORK

SCOPAS udfører tværfaglig empirisk forskning indenfor forskellige områder af socialt arbejde med henblik på at udvikle 
feltets teoretiske perspektiver, begreber og praksisser. 

FORSKNINGSGRUPPEN SCOPAS – SHAPING CONCEPTS, PRACTICES AND ADVANCES
IN SOCIAL WORK VED AALBORG UNIVERSITET
INSTITUT FOR SOCIOLOGI OG SOCIALT ARBEJDE
DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET
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