
Sociologisk Sommerhøjskole 2015 – Program 

 Tirsdag 23/6 Onsdag 24/6 Torsdag 25/6 Fredag 26/6 Lørdag 27/6 

8:00—8:30  Morgenmad Morgenmad Morgenmad Morgenmad 

8:30—9:30  Morgensamling Morgensamling Morgensamling Morgensamling 

9:30—12:00  
Fællesarrangement: 
Arkæologisk sociologisk 
tur til Fugledegård 

Workshop 3: Rasmus 
Munksgaard Andersen: 
DigitaleMetoder – Teoretiske 
Perspektiver, Etiske 
Udfordringer og Cipheretik™ 
 
 
Workshop 4: Pia Heike 
Johansen: Landet i opbrud 

Workshop 7: Anton 
Grau Larsen og Anders 
Trolle: I et kvantitativt 
krydsfelt – Eksplorative 
og økonometriske 
metoder 

Workshop 8: Pelle 
Korsbæk Sørensen og 
Erik Mygind du Plessis: 
Kritik i arbejdslivet: 
nydelse, indignation og 
frygtløs tale  

Fællesarrangement 

12:00—13:00  Frokost Frokost Frokost Farvel 

13:00—16:00  

Workshop 1: Marlene 
Spanger: Globale 
omsorgskæder 
 
Workshop 2: Christian 
Hjortkjær:  "Altsaa: at 
staae ene – ved en 
Andens Hjælp” 
Kierkegaards diagnose 
af diagnosesamfundet 

Workshop 5: Lasse Suonperä 
Liebst: På sociologisk 
ekskursion i byrumsmaskinen  
 
Workshop 6: Kristian Karlson: 
Statistisk walk-through: 
Evidens, effekt og statistisk 
kontrol 

Workshop 9: Kaveh 
Shamshiri-Petersen: 
Militærsociologi 
 
Workshop 10: Jakob 
Arnoldi: Finanskrisen og 
Økonomisk Sociologi 
 

 

16:00—17:00 
Ankomst og 
indkvartering 

Fri 
 

Fri Fri 
 

17:00—18:00 Fælles intro 

18:00—20:00 Aftensmad Aftensmad Aftensmad Aftensmad 

20:00—22:00 Sankt Hans Aften 
Foredrag v/ Carsten 
Bagge Laustsen: Terror 

Radiobiograf Fest 



Foredrag 

Terror v/ Carsten Bagge Laustsen 

Den islamiske terrorisme blev i forlængelse af angrebet den 11. september 2001 udpeget som den væsentligste sikkerhedstrussel mod den 
vestlige verden. Vi fik, også i Danmark, terrorpakker, bl.a. med særlige skærpede strafferammer for terror, der betød, at det, vi tidligere havde 
forstået og behandlet som kriminalitet, nu faldt i en helt ny kategori. Med udgangspunkt i sin bog, Terror, tager Carsten Bagge Laustsen i dette 
foredrag en række kritiske spørgsmål op, herunder; ”Hvad er terror, og hvordan bruges terrortruslen politisk?” ”Er angsten for terror overdrevet?” 
”Hvordan påvirker terroren og terrorbekæmpelsen vores samfund?” ”Undergraver vi i vores forsøg på at beskytte demokratiet de selv samme 
værdier, som vi forsøger at forsvare?” Igennem besvarelsen af disse presserende spørgsmål reflekterer Bagge Laustsen over fænomener som 
frygt, sikkerhed, civilisation og undtagelse – begreber, der igen synes aktuelle set i lyset af begivenhederne d. 14. februar, hvor den danske 
terrortrussel abrupt blev en meget virkelig og nærværende størrelse.    

 

Workshop 1 

Globale omsorgskæder v/ Marlene Spanger  

I denne workshop vil Marlene Spanger diskutere det teoretiske netværksbegreb ‘globale omsorgskæder’, som blev introduceret af Arlie 
Hochschild i 2000, og som sidenhen er blevet gentænkt og videreudviklet af en række køns- og migrationsforskere (Nicola Yeates 2009, Pavati 
Raghuram, Lise Widding Isaksen 2006 etc.). Global omsorgsteori indfanger og problematiserer, hvorledes betalt og ubetalt omsorg finder sted 
på globalt plan gennem personlige, transnationale forbindelser. I workshoppen vil vi særligt fokusere på de kvindelige migranter, der udfører 
omsorgsarbejde som for eksempel sygeplejersker eller au pairs, og som samtidig har omsorgsforpligtigelser over for familiemedlemmer i det 
samfund, de kommer fra. Med fokus på transnationalisme vil vi diskutere og undersøge, hvordan migranter og deres efterladte 
familiemedlemmer i afsendersamfundet sammen skaber transnationale relationer gennem besøg, økonomiske, sociale, kulturelle og 
følelsesmæssige forbindelser. Endvidere vil vi også fokusere på, hvordan der i disse transnationale processer skabes nye identiteter og 
tilhørsforhold. 

 

Workshop 2: 

”Altsaa: at staae ene – ved en Andens Hjælp” – Kierkegaards diagnose af diagnosesamfundet v/ Christian Hjortkjær  

I en tid, hvor den kritiske sociologi synes at være det eneste værn mod selvudviklingsevangeliet i privatliv og arbejdsliv, er det pludseligt blevet 
markant, når en psykologiprofessor siger: ”Stå fast”. – han bliver på det nærmeste udråbt som en negativ kætter i den positive wellness-sump. 
Christian Hjortkjær vil med denne workshop oplæg forsøge at kvalificere  debatten med et kierkegaardsk korrektiv til sociologiens blinde vinkler. 
Målet for workshoppen er en dybdegående diskussion af et filosofisk og sociologisk standpunkt mellem selvudvikling og selvafvikling, mellem 
psykologi og sociologi, mellem at være enestående og at stå ene. 



 

Workshop 3 

DigitaleMetoder – Teoretiske perspektiver, etiske udfordringer og Cipheretik™ v/ Rasmus Munksgaard Andersen  

Big Data™, Digitale Metoder og nye lokaliteter for sociologisk feltarbejde giver store løfter, og feltet giver mulighed for nytænkning og 
videreudvikling af sociologisk teori og etisk praksis. Med udgangspunkt i forskning i sorte markeder for stoffer online skal vi diskutere kvantificeret 
diskursanalyse, de etiske udfordringer i Big DataTM og glæderne ved stærk kryptografi i lyset af den sikre kommunikations nylige død. 

 

Workshop 4 

Landet i opbrud v/ Pia Heike Johansen 

Befolkningen vandrer fra landet til byen, tomme huse står tilbage og efterlader de tilbageblivende beboere i spøgelsesagtige landsbyer, i huse 
som pludselig er blevet usælgelige, fordi den private og offentlige service ikke er opretholdt, og fordi landskabet og naturen, som skal være 
landsbyernes største tiltrækningsparameter, er blevet overtaget af et intensivt produktionslandbrug, som har skabt utilgængelige ensformige 
landskaber med en betydelig reduceret bio-diversitet. Samtidig er der byboere, der går mod strømmen og bosætter sig på landet for at komme 
væk fra et målløst, forbrugsorienteret, stressende byliv for i stedet at lade nærheden og livskvaliteten være hverdagens omdrejningspunkt. 
Tilflytterne mødes af en landlig fællesskabsforståelse, som langt fra ligner den, de kender fra byerne, mens landboerne finder det udfordrende at 
udvikle deres fællesskabsforståelse til at rumme byboernes nye livsformer. Under workshoppen vil vi diskutere de demografiske og sociale land-
by dynamikker og de modsatrettede tendenser, som ofte fører til, at det er vanskeligt at gøre landdistriktpolitik til et anliggende, der vedrører 
både by- og landboere

 

Workshop 5 

På sociologisk ekskursion i byrumsmaskinen v/ Lasse Suonperä Liebst 

”Vi lever i ’rummets epoke’” påpegede Foucault for allerede fyrre år siden. Imidlertid er det først inden for de seneste år, at sociologien for alvor 

er begyndt at interessere sig for rummet. By- og rumsociologien er i vækst, hvilket må ses i lyset af, at verden og det sociale liv er urbaniseret 

som aldrig før: For første gang i historien lever over halvdelen af verdens befolkning i byer. Denne urbaniseringsproces stiller krav til vores 

sociologiske fantasi. By- og rumsociologien forskyder i disse år sit fokus fra sprogets konstruktioner til, hvordan byens rumligt-fysiske 

konstruktioner – arkitekturen, gaden, tingen – gør noget ved sproget, livet og de urbane møders følelsesintensiteter. Det fysiske rum er ikke blot 

bylivets passive baggrundstæppe; rummet er også maskinen, der griber aktivt ind i storbyens levede liv. Workshoppen er en invitation ind i byens 

maskinrum, hvis sociofysiske egenskaber og effekter vi skal belyse og diskutere på baggrund af nyere teoribidrag og empiriske eksempler fra 

Københavns gader og Roskilde festivalens midlertidige byrum. 



 

Workshop 6 

Statistisk walk-through: Evidens, effekt og statistisk kontrol v/ Kristian Karlson  

Evidensbølgen skyller i disse år ind over landet, og efterspørgslen efter ”effekt” og ”hvad der virker” synes ingen ende at tage. Men her bør den 
metodologisk bevidste sociolog være på vagt! For hvad betyder det, at X har en effekt på Y – og hvad kan man egentlig konkludere på baggrund 
af de mange undersøgelser, hvis resultater ofte overfladisk præsenteres i pressen som ”noget, der virker”? Workshoppens formål er at blive 
klogere på dette spørgsmål ved at kigge ind i mekanikken bag disse begreber gennem et statistisk ”walk-through” af principper for og brug af 
statistisk kontrol. Workshoppen har to dele. I den første del bliver principperne bag statistisk kontrol introduceret og opfrisket gennem praktiske 
øvelser med to- og trevejstabeller. I den anden del præsenteres en simpel kvasi-eksperimentel metode, som måske har potentialet til at sige 
noget om ”hvad der virker”. Workshoppens anden del vil også indeholde praktiske øvelser, der gerne skulle give hands-on erfaring og konkret 
indblik i de metoder, der i stigende grad vil dominere evalueringsområdet i de kommende år.

 

Workshop 7 

I et kvantitativt krydsfelt – Eksplorative og økonometriske metoder v/ Anton Grau Larsen og Anders Trolle 

Anton Grau Larsen og Anders Trolle har meget til fælles; De er begge ph.d.-studerende ved Sociologisk Institut på KU, de studerer begge social 
ulighed, og de er begge meget glade for kvantitative metoder. Her slutter de åbenlyse ligheder imidlertid, for selvom de deler en stor glæde ved 
et lækkert datasæt, går de til dem på meget forskellige måder. Anton bekender sig til deskriptive, eksplorative og visuelle metoder, hvor 
sammenhænge og strukturer i data fortæller historien, og metoder som social netværksanalyse og korrespondanceanalyse bliver flittigt anvendt. 
Anders derimod skæver til økonomerne og foretrækker kausale og økonometriske metoder, hvor årsagssammenhænge repræsenterer den 
ypperste form for viden. Denne workshop giver dig muligheden for at bringe din egen metodiske viden og erfaring i spil i krydsfeltet mellem to 
forskellige måder at bedrive kvantitativ videnskab på. Formen lægger sig et sted imellem faglig diskussion, paneldebat og seminar, hvor Anton 
og Anders kridter banen op for fælles overvejelser over, hvad vi skal, vil og kan med vores værktøjskasse af kvantitative sociologiske metoder. 

 

Workshop 8 

Kritik i arbejdslivet: nydelse, indignation og frygtløs tale v/ Pelle Korsbæk Sørensen og Erik Mygind du Plessis 

Under denne workshop tager vi fat på et spørgsmål, der berører de fleste: ”Hvordan reagerer medarbejdere på problematiske forhold i arbejdet?” 

Med udgangspunkt i bl.a. Zizek, Foucault og fransk pragmatisk sociologi undersøger vi en række forskellige muligheder fra stille resignation over 

skjult modstand til ekstrovert kritik og whistleblowing og ser i den forbindelse nærmere på bevæggrunde og mulige effekter af 

modstandsformerne. 

 



. 

Workshop 9 

Militærsociologi v/ Kaveh Shamshiri-Petersen 

Militærsociologi som forskningsfelt iagttager de sociale interaktioner som udspiller sig i det militære felt. Det kan variere lige fra 
socialpsykologiske studier på gruppeniveau til studier af den militære organisation samt dens virke i krig. Sociologer som Max Weber og Emile 
Durkheim har i et vist omfang hentet inspiration i den militære organisation, og i dag er militæret fortsat en central samfundsorganisation. I denne 
workshop vil Kaveh Shamshiri-Petersen præsentere to spændende empiriske casestudier: Det ene omhandler interaktionsritualer og narrativer i 
Flyvevåbnet, og det andet omhandler danske soldaters oplevelser som udsendte soldater til Irak. 
 

Workshop 10 

Finanskrisen og Økonomisk Sociologi v/ Jakob Arnoldi 

Finanskrisen ramte os i 2007-08, og vi lever stadig i skyggen af krisen. I denne workshop vil vi starte med en kort opridsning af finanskrisens 
forløb, som derefter vil blive analyseret og forklaret ved hjælp af økonomisk sociologi og andre sociologisk funderede koncepter og teorier, 
heriblandt risikosociologi. Dette vil lede os over i en diskussion af de politiske og værdimæssige forandringer, som finanskrisen har medført. 
Slutteligt skal vi diskutere andre teknologiske forandringer i finanssektoren efter krisen for afslutningsvist at reflektere over, hvorvidt noget 
lignende kan ske igen. 


