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6. januar 2011 
 
 
 
Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Sociologforening  2011 
 
Tid: Fredag d. 21. januar 
 
Kl. 16:00-16:10: Velkomst, ved Anders Petersen 
 
Kl. 16:10-18:00: Generalforsamling 
 
Der serveres øl/vand og kager. 
 
Sted: Aalborg Universitet, Institut for Sociologi, Socialt Arbejde og Organisation, 
Kroghstræde 5, 9220 Aalborg Ø. Lokale 43/45. 
 
Efter generalforsamlingen er der mulighed for at gå ud og få en kop kaffe/the sammen. 
 
Tilmelding er ikke nødvendig. 
 
Årets SociologNYT findes kun i en elektronisk udgave, som kan downloades på 
foreningens hjemmeside; www.sociologi.dk. SociologNYT indeholder materiale til 
generalforsamlingen; forslag til dagsorden, div. beretninger, regnskab og forslag. 
SociologNYT vil være tilgængelig d. 17. januar. 
 
 
 
På vegne af bestyrelsen 
 
Anders Petersen 
 



Dagsorden for generalforsamling i Dansk Sociologforening. 

 
Forslag til dagsorden. 

 

1. Valg af dirigent. 

2. Valg af referent. 

3. Formandens beretning. 

4. Kassererens beretning. 

5. Budget for foreningen i 2011, herunder fastsættelse af kontingent. 

6. Beretning, regnskab og budget for tidsskriftet Dansk Sociologi. 

7. Beretning fra NSF. 

8. Beretning fra ESA. 

9. Beretning fra ISA. 

10. Beretning fra Sociologisk Institut, KU. 

11. Beretning fra Statskundskab, Aarhus Universitet. 

12. Beretning fra CESAU, Aarhus Universitet. 

13. Beretning fra Aalborg Universitet. 

14. Beretning fra Syddansk Universitet, Esbjerg. 

15. Beretning fra DPU, Aarhus Universitet.  

16. Behandling af indkomne forslag. 

17. Valg af redaktionen til Dansk Sociologi. 

18. Valg af bestyrelsesformand i Dansk Sociologforening. 

19. Valg af bestyrelse til Dansk Sociologforening. 

20. Valg af revisorer. 

21. Eventuelt. 

 

 

På vegne af bestyrelsen 

 

Anders Petersen 



Årsberetning fra formanden 

2010 har været et godt år for sociologforeningen. Der er afholdt flere foredrag og blevet planlagt en 
kongres i Ålborg med internationale anerkendte gæsteforelæsere. Medlemstallet har forholdt sig 
stabilt, og der er kommet nye kræfter i bestyrelsen. Anders Petersen har afløst Anders Blok som 
næstformand, og stiller desuden op som formand for foreningen på dette års generalforsamling. 
Anders Petersens opstilling har fået bred opbakning fra hele bestyrelsen. Det betyder, at jeg kan få 
lov at takke af efter 5-6 år som formand for foreningen.  

Det kræver et par sidste observationer: Der er kommet flere sociologer til de sidste fem år og der er 
flere sociologiuddannelser på vej på landets universiteter. Alt sammen positivt. Det har 
sociologforeningen også mærket. Sociologer fylder mere, og vi får mange henvendelser fra 
folkeskole- og gymnasieelever og ikke mindst fra journaliststuderende, der er på jagt efter 
interessante perspektiver på deres opgaver. Sociologer er begyndt at fylde mere i medierne - noget 
man også kan takke de studerende fra Roskilde Universitet for, der har studeret socialvidenskab og 
kombineret med journalistik. De har en særlig flair for at finde sociologer, der kan skærpe deres 
vinkel på dagsaktuelle emner. Min fornemmelse siger mig, at den sociologisk inspirerede 
nyhedsstrøm vil komme til at fylde endnu mere de kommende år - og måske vil vi også opleve, at 
de mange deskriptive og forskningsbaserede udtalelser vil blive mere politiske, jo flere sociologer, 
der bidrager til den offentlige debat.  

Der er meget at glæde sig over når talen falder på dansk sociologi, men der er naturligvis også nogle 
bekymrende tendenser. Det er langt fra alle studerende og ansatte ved landets universiteter, som er 
medlem af foreningen. Godt nok forbliver medlemstallet stabilt, men det er på trods af, at vi i disse 
år kommer ud med et meget højt antal nye kandidater hvert år. Mange vil her nok indvende, at 
sociologforeningen kunne gøre mere for at tiltrække flere medlemmer. Men problemet er, at vi har 
meget svært ved at finde flere frivillige kræfter, der vil arbejde med projekter, som gavner 
foreningen. Bestyrelsesarbejdet er også frivilligt, ligesom det redaktionelle arbejde i tidsskriftet er 
det. Det er simpelthen nok at holde styr på de ca. 700 medlemmer, som vi allerede tæller. Hvordan 
kommer foreningen ud af dette dødvande? 

En anden bekymrende tendens - og måske er det slet ikke nogen tendens, men måske snarere en 
konstatering. Der er ingen politiske diskussioner i foreningen. Der er ingen henvendelser eller 
ønsker fra medlemmer, eller ikke-medlemmer, der ønsker at starte en anden type af diskussion end 
den, som foreningen har sat på dagsordenen. Måske er det fordi foreningen rummer alle 
medlemmernes ønsker, men det tror jeg ikke. Kan det virkelig passe, at de studerende er rigeligt 
mættet af de perspektiver de får serveret i forelæsningslokalerne, eller har de ikke bud på alternative 
former for sociologisk udvikling, som skal bane vejen for en ny generation?  

En sidste og tredje bekymring. Formandsposten har lært mig at stort set ingen af de forskellige 
sociologiske miljøer taler sammen. I stedet for dyrkes desværre ofte forskellige myteforestillinger 
om hinandens teoretiske og empiriske positioner. Det er ærgerligt, til tider dog morsomt, men mest 
skræmmende fordi det ikke hjælper dansk sociologis udvikling og ikke mindst de studerende, som 
må lide under ikke at have noget oplyst kendskab til landets mange forskellige former for sociologi. 
Vi mangler at holde en eller flere kongresser, hvor de studerendes ønsker og behov sættes mere i 
centrum. Hvordan oplever de, de forskellige skolastiske sociologiske positioner - og hvad ønsker de 
at forandre? Hvilken type af pædagogik skriger de på, og hvordan oplever de fremtidens 
arbejdsmarked?  



Sociologi på Ålborg Universitet har været gode til at afholde sådanne konferencer for deres 
studerende - skulle andre universiteter følge trop? Måske skulle konferencerne tilrettelægges endnu 
mere efter de studerendes ønsker? 

Til sidst. Lene El Mongy har været foreningens sekretær under hele min formandsperiode. Hun skal 
have al tak. Hun er foreningens rygrad, og jeg har altid sat stor pris på hendes gode humør og meget 
søde og charmerende smil. Lene! Tak! Flere bestyrelsesmedlemmer er kommet og gået, alle har 
ydet en utrolig indsats - og mest vigtigt, leveret et højt humør, dårlige og gode vittigheder. Vi ses til 
foredrag i foreningen.  

 

Rasmus Willig, 2011 



DANSK SOCIOLOGFORENING 
 
Årsregnskab 2010 
 
Medlemstallet har været stabilt i 2010. Det samlede medlemstal ved starten af 2010 var 743 
medlemmer: 279 kandidater og 464 studerende. Ved udgangen af 2010 udgjorde medlemstal-
let 725 medlemmer: 297 kandidater og 428 studerende, men derudover har yderligere 18 per-
soner meldt sig ind med virkning fra 1. januar 2011. 
 
Regnskabet bærer præg af, at aktivitetsniveauet i foreningen har været lavere i 2010 end nor-
malt, hvilket har resulteret i færre udgifter. Desuden gav kongressen i begyndelsen af 2010 et 
overskud på godt 20.000 kr.  
 
Vi har fået ny webmaster til hjemmesiden i 2010, men det lave aktivitetsniveau i foreningen 
afspejles også i færre rettelser på hjemmesiden. 
 
Der har ikke været militærnægter i 2010. 
 
 
Budget 2011 
 
Ved budgetlægningen er der taget udgangspunkt i medlemstallet ved indgangen til 2011 og 
uændrede kontingentsatser: 
 
 Ordinær sats kr. 800 
 Studerende, arbejdsledige og førtidspensionister:  kr. 400 
 
Der er desuden budgetteret med udgifter til rejsetilskud til studerende til kongressen i Ålborg. 
 
Bestyrelsen forventer, at der først kommer en ny militærnægter i efteråret 2011. 
 
 
 
Kirsten Meyer 
Kasserer 



DANSK SOCIOLOGFORENING 
 
Regnskab 2010/Budget 2011 
 
Indtægter Budget '10 Regnskab  Budget '11 
 
Kontingenter 425.000 415.800,01 1) 421.000 
Renter 5.000 560,98  2.500 
Kongres 0 20.574,95 
I alt 430.000 436.935,94  423.500 
 
Udgifter 
 
Tidsskrifter 
Acta 33.000 33.180,79 2) 35.000 
Dansk Sociologi 232.000 230.800,00  232.000 
I alt 265.000 263.980,79  255.000 
 
Møder 
Bestyrelsen 23.000 17.823,00  25.000 
Medlemsmøder 20.000 9.486,80  20.000 
Årsmøde/Generalfors. 8.000 2.937,10  0 
Studenterseminar 10.000 2.992,10  10.000 
Kongres 0 0,00  6.000 
I alt 61.000 33.239,00  61.000 
 
Kontorhold mv. 
Forretningsfører 28.750  28.750,00  28.750 
Militærnægter 15.000 0,00 3) 15.000 
Kontorhold, gebyrer 15.000 2.852,38  15.000 
Porto 7.000 13.688,00  8.000 
PBS 13.000 12.051,15  13.000 
Hjemmeside  20.000 6.096,25 4) 20.000 
I alt 98.750 63.437,78  99.750 
 
Int. organisationer 
ISA 2.000 1.558,26  2.000 
ESA 0 0,00  1.500 
I alt 2.000 1.558,26  3.500  
 
Udgifter i alt 426.750 362.215,83  419.250 
 
Resultat 3.250  74.720,11  4.250 
 
 
1) Medlemstallet udgjorde ved udgangen af 2010 725 medlemmer: 297 kandidater og 428 
studerende. 
2) Dækker Acta 3 + 4 2009 og 1 + 2 2010.  
3) Det lykkedes ikke at få nogen militærnægter i 2010. 
4) Foreningen har fået en ny web-ansvarlig, men det lave aktivitetsniveau i 2010 betyder, at der heller 
ikke er foretaget så mange ændringer på hjemmesiden. 
 
 Den 7. januar 2011 



Dansk Sociologforening 
 
Balance 2010 
 
Kasse 0,00 
 
BG Bank: 
Giro 38.213,67 
Opsparingskonto 272.344,35 
Checkkonto 699,73 
Kongreskonto 34,65 
 ___________ 
 
I alt 311.292,40 
 
 
 
Tilgodehavende: 
Kontingenttilgodehavende mm. 16.969,40 
 
Egenkapital pr. 01.01.2010  253.541,69 
Overskud 2010  74.720,11 
  ___________ 
 
Egenkapital i alt  328.261,80 
 
Balance 328.261,80 328.261,80 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Den 7. januar 2011 
 
 
 
 
 





Beretning fra tidsskriftet Dansk Sociologi 2010 
 
Hvad angår økonomien for nærværende beretningsårs vedkommende, viser det vedlagte regnskab et 
beskedent underskud på kr. 2.440 og en negativ formue på kr. 5.971. I sidste års beretning gav 
redaktionen udtryk for en optimistisk forventning om, at en på dette tidspunkt netop indgivet ansøgning 
til FSE om en underskudsgaranti (som vanligt) ville udløse en sådan for årene 2010, 2011 og 2012. 
Forventningerne blev ikke indfriet, da vores ansøgning end ikke blev realitetsbehandlet af forskningsrå-
det. FSE havde i mellemtiden indført nye administrative regler i forbindelse med fremsendelse af 
ansøgninger til rådet. Vores ansøgning var ikke videresendt til realitetsbehandling, da ansøgningen kun 
var fremsendt i papirformat, og fordi der ikke var vedlagt et CV for hovedansøger. Undertegnede påtager 
sig det fulde ansvar for ikke at have været opmærksom på disse nye formelle krav, hvad altså medførte, at 
vi ikke opnåede en underskudsgaranti. Siden da har der også været forlydender om, at rådet måske ville 
beslutte helt at afskaffe tilskud til udgivelse af tidsskrifter. Det fremgår imidlertid af forskningsrådets 
indkaldelse af ansøgninger for indeværende år, at det stadig er muligt at søge midler til udgivelse af 
tidsskrifter, hvorfor redaktionen nu snarest vil fremsende en fornyet ansøgning om en underskudsgaranti 
– efter forudgående grundig granskning af rådets nye regelsæt i denne forbindelse. At vi ikke opnåede en 
underskudsgaranti for 2010 medførte selvsagt, at redaktionen udviste skærpet opmærksomhed omkring 
budgettet, hvad altså også førte til, at regnskabet for 2010 er så nogenlunde i balance.   
   
Hvad angår det redaktionelle arbejde, er der som sædvanligt udkommet 4 numre, hvoraf det ene var et 
temanummer om ’Digitale medier’ med Ida Willig tilknyttet som gæsteredaktør. Ida Willig siges mange 
tak for sin indsats i så henseende. Der blev i de fire numre i alt publiceret 14 artikler, 1 essay, 1 
kommentar, 2 review-essays og 13 anmeldelser. Redaktionen har også i 2010 kunnet notere sig en ikke 
blot stabil, men øget tilgang af manuskripter med henblik på publicering i Dansk Sociologi, og benytter 
lejligheden til at sige forfatterne tak for, at de betænker tidsskriftet med manuskripter. Redaktionen skal 
også oplyse om, at der er indført en skærpet bedømmelsesprocedure, idet alle artikelmanuskripter nu 
bedømmes af to anonyme referees. 
 
Abonnementerne fordeler sig for 2010's vedkommende på de enkelte kategorier som følger - med tallene 
for de forrige år til sammenligning: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abonnementstallet er faldet en smule, hvad i hovedsagen henfører sig til et fald i antallet af studenter- 
medlemsabonnementer. 
 
Afslutningsvis skal det blot anføres, at redaktionen i 2010 har bestået af Thomas P. Boje; Rasmus Antoft, 
Allan Madsen; Mai Heide Ottosen, Gitte Sommer Harrits, Esther Nørregaard-Nielsen og Ingvill Stuvøy. 
Rasmus Antoft, Thomas Boje og Allan Madsen samt Ingvill Stuvøy er på valg til redaktionen. Rasmus 
Antoft og Allan Madsen er indstillet på genvalg, hvorimod Thomas Boje samt Mai Heide Ottosen ønsker 
at udtræde af redaktionen. Redaktionen siger Thomas Boje og Mai Heide Ottosen mange tak for deres 
store og mangeårige indsats i redaktionen. Redaktionen er endvidere orienteret om, at Rasmus Willig 
(RUC) og Mikkel Bo Madsen (SFI) har tilbudt at træde ind i redaktionen. 
 
På redaktionens vegne 
Med venlig hilsen 
Allan Madsen 
   

 2010 2009  2008 2007 2006 2005 2004 2003 
Institutionsabonnementer 148 156 162 177 183 191 193 198 
Personlige abonnementer 57 65 63 66 76 71 67 73 
Studenterabonnementer 53 53 51 55 86 78 85 94 
Medlemsabonnementer:    
Almindelige  297 279 267 296 295 304 291 283 
Studerende 428 464 439 474 495 483 377 337 
Fri-abonnementer 27 27 27 27 27 27 26 26 
I alt 1010 1044 1009 1095 1162 1154 1039 1011 



















Årsberetning 2010 
 
Nordisk Sosiolog Forbund (NSF) http://www.nordicsociologicalassociation.org/pub/ 
 
Den kommende nordiske sociologkongres er blevet udsat et år på grund af ISA kongressen i 2010 i  
Göteborg og afholdes den 4-7 august 2011 i Oslo. Temaet bliver Power and Participation. Der er 
oprettet en hjemmeside til kongressen, hvor man kan få yderligere oplysninger, tilmelde sig samt 
sende abstracts og papers: http://www.nordicsociology2011.org/ Deadline for abstracts er 1. febru-
ar. 
 
Den efterfølgende nordiske sociologkongres gennemføres som oprindelig planlagt i 2012 på Island. 
 
Redaktionen af Acta er fra 1. januar overgået til Norge. Redaktionsarbejdet forløber godt omend der 
lejlighedsvis er problemer med editorial board, som giver forsinkelser i publicerigstiderne. Generelt 
er publiceringstiderne dog faldet i forhold til tidligere og ratingen af tidsskriftet er også forbedret. 
Samtidig betyder samarbejdet med Sage en betydelig forbedring af NSF’s økonomi, der også kom-
mer de nationale medlemsforbund til gode i form af nedsatte kontingenter. 
 
Den forbedrede økonomi har desuden åbnet mulighed for at NSF kan støtte projekter, der bidrager 
til at styrke det nordiske samarbejde. 
 
NSF valgte i 2010 at støtte ISA kongressen i Göteborg med henblik på at styrke fokus på nordisk 
sociologi. Dette er bl.a. ske gennem støtte til de nordiske semi-plenary sessioner, gennem støtte til 
unge nordiske forskeres deltagelse samt via en stand på kongressen. 
 
 
Kirsten Meyer 



Årsberetning 2010 
 
International Sociological Association (ISA) http://www.isa-sociology.org/ 
 
2010 har været præget af den 17. verdenskongres, der afholdtes 11. til  17. juli 2010 i Göteborg med 
over 5000 deltagere fra over 100 forskellige lande. Kongressen blev hermed den største, der har væ-
ret afholdt i foreningens historie. 
 
På kongressen valgtes ny bestyrelse - executive commitee - for den næste 4-års periode. Som ny 
formand - president - for ISA valgtes Michael Burawoy fra University of California, Berkeley, 
USA.  
De øvrige executive committee medlemmer kan findes på foreningens hjemmeside: http://www.isa-
sociology.org/about/ec.htm 
 
Den næste verdenskongres afholdes 13. til  19. juli 2014 i Yokohama, Japan. Yderligere oplysnin-
ger herom kan findes på foreningens hjemmeside: http://www.isa-sociology.org/congress2014/  
 
Man kan blive medlem af ISA ved at gå ind på organisationens hjemmeside og klikke ind på indivi-
duelt medlemskab: http://www.isa-sociology.org/memb_i/index.htm. Derudover  optager ISA også 
institutioner som fx. universiteter eller forskningsinstitutioner som medlemmer. 
 
 
Kirsten Meyer 



 
 
 
Beretning fra Sociologisk Institut, Københavns Universitet - 2010 
 
2010 har som sædvanligt været præget af et godt samarbejde mellem Sociologisk Institut og 
Sociologforeningen. Både forskere og ansatte på Sociologisk Institut har benyttet sig af 
Sociologforeningens arrangementer i 2010, hvoraf en del er blevet afholdt på Center for 
Sundhed og Samfund (hvor Sociologisk Institut ligger). Blandt andet afholdt foreningen en spændende 
debataften omkring de stigende krav til publicering i særligt udvalgte tidsskrifter i tilknytning til 
undervisningsministeriets publiceringslister. Spørgsmålet om faglig versus samfundsmæssig relevans af 
det arbejde vi laver i akademisk sammenhæng stod ikke overraskende centralt i aftenens diskussioner.  
 
Sociologforeningen og Sociologisk Institut har haft et tæt samarbejde omkring 
administrationen af Sociologforeningen. Dette har som sædvanlig fungeret glimrende og til gensidig 
gavn. Redaktionen af Sociologforeningens tidsskrift Dansk Sociologi  har også haft base på 
Sociologisk Institut. Tidsskriftet udgør stadigt et centralt omdrejningspunkt for publicering af 
sociologisk forskning i Danmark (og Norden) og instituttet er glad for at huse redaktionen og bistå med 
det administrative omkring tidsskriftet. 
 
I 2010 blev der også afholdt Dansk Sociologkongres på Sociologisk Institut. Kongressen blev afviklet i 
fineste orden og med stor deltagelse. Det peger i retning af, at foreningens initiativ med årlige 
kongresser nok skal blive en succes. 
 
På Sociologisk Institut ser vi i 2011 frem til et fortsat godt og givtigt samarbejde med 
Sociologforeningen. 
 
Med venlig hilsen 
Carsten Strøby Jensen 
Institutleder, Sociologisk Institut. 



Sociologiafdelingen ved Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet 2010 

 

Undervisning: Sociologiforløbet på Institut for Statskundskab, som ligger på 
uddannelsens 3. semester har fået tildelt en ekstra forelæsning og fire ekstra 
holdtimer, samt mulighed for at give feedback på en øvelsesopgave. Denne 
udvidelse har været et længe næret ønske i afdelingen og vil utvivlsomt medvirke til 
at styrke sociologiens placering på Aarhus Universitet og Institut for Statskundskab (i 
synergi, i øvrigt, med det nyoprettede Center for sociologiske studier ved Aarhus 
Universitet, CESAU). Udover grundforløbet i sociologi bidrager afdelingens 
medlemmer til en række tværfaglige uddannelser med sociologisk indhold, herunder 
en ny uddannelse i Folkesundhed, Cand. public uddannelsen ved Aarhus Universitet, 
samt suppleringsuddannelserne i Sociologi og Religion og politik.  

 

Thomas Olesen (afdelingsformand) 
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Det sociologiske miljø ved Aarhus Universitets årsberetning 2010 
 
2010 blev året, hvor sociologien ved Aarhus Universitet blev samlet i et center. Centerets navn 
er Center for sociologiske studier, Aarhus Universitet (CESAU). Centeret er et center uden 
mure, der har koordinerende funktioner i forhold til sociologisk forskning og undervisning 
ved hele Aarhus Universitet.  
 
Centeret finansieres af tre deltagende fakulteter og 16 institutter ved Aarhus Universitet. Ved 
årets begyndelse blev Carsten Bagge Laustsen fra Institut for Statskundskab ansat for en 
treårig periode som centerleder. Ud over centerlederen bemandes centeret af Henrik Jøker 
Bjerre fra Institut for Informations‐ og medievidenskab og Institut for Filosofi og Idéhistorie, 
Stine Thidemann Faber fra Center for Forskningsanalyse, Laura Gilliam fra Institut for 
Pædagogik, DPU og Chris Kjeldsen fra Institut for Jordbrugsforskning og Miljø. Centeret har 
som nævnt til formål sigte at understøtte sociologisk forskning og undervisning. Der sondres i 
det følgende mellem tre typer af aktiviteter: generel information og infrastruktur, 
forskningsrelaterede aktiviteter og undervisningsrelaterede aktiviteter. 
 
Generel information og infrastruktur: Centeret har afholdt to åbningsreceptioner (i Aarhus og 
Emdrup) med tilhørende foredrag og diskussion og medarbejdere ved centeret har besøgt alle 
centerets miljøer med henblik på at præsentere centeret og indsamle ideer til aktiviteter. 
Centerets væsentligste koordinationsinstrument er en fyldig hjemmeside, hvor man finder 
information om centerets aktiviteter og andre aktiviteter af sociologisk tilsnit (se 
www.cesau.au.dk). Centeret udsender løbende nyhedsbreve og der er også mulighed for at 
diskutere sociologiske problemstillinger på centerets blog. 
 
Forskningsrelaterede aktiviteter: Centerets forskningskoordinering finder primært sted 
gennem 13 forskellige forskningsgrupper, som blev opstartet efter sommerferien. Disse 
grupper holder jævnligt møder ‐ de fleste tre møder i 2010. Forskere kan tilmelde sig 
forskergrupperne via CESAU’s hjemmeside, hvilket mere end 200 forskere har gjort. De 13 
grupper er: Kultur og samfund, Arbejdssociologi og organisationssociologi, Social teori og 
samfundsdiagnose, Ret, religion og statens sociologi, Sociologisk videnskabsteori og metode, 
Science‐Technology‐Society Studies (STS), Mediesociologi og kommunikation, Miljøsociologi, 
Pædagogisk sociologi, uddannelse og læring, Velfærd og sundhed, Fødevarer og forbrug, 
Medier, begivenheder og oplevelseskultur og Social interaktion. Centeret er forsat åbent for 
tilknytning af nye forskergrupper. Forudsætningen for grupperne er, at de fokuserer på 
sociologiske emner og spørgsmål, og at de har deltagere fra flere af CESAU’s miljøer.   
 
Ud over forskergruppernes møder har centeret i 2010 været vært for tre konferencer: En 
konference om empiriske appliceringer af Niklas Luhmanns systemteori, en om Slavoj Zizeks 
filosofi og sociologi og en om medier, begivenheder og oplevelseskultur. Centeret har 
arrangeret to foredragsrække under temaet ”Hvad er det sociale?” Bidragene fra 
foredragsrække samles i en antologi, der forventes at blive udgivet i centerets bogserie på 
Aarhus Universitetsforlag. Seriens titel er Sociologiske studier/ Sociological Studies og 
foreløbig er fire bøger planlagt til udgivelse i 2011. I redaktionen for bogserien sidder: Lene 
Kühle (AU), Stine Thidemann Faber (AU), Henrik Kaare Nielsen (AU), Carsten Bagge Laustsen 
(AU, ansvarshavende), Lars Bo Kaspersen (CBS), Christian Borch (CBS), Rasmus Antoft (AAU) 
og Anders Blok (KU). Serien er åben for sociologiske manuskripter fra danske såvel som 
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internationale sociologiske miljøer. Manuskriptforslag kan indsendes til forlaget eller på 
cbl@cesau.au.dk 
 
Undervisningsrelaterede aktiviteter: Centeret har i 2010 gennemført et ph.d.‐kursus med 
titlen ”Sociologiske Analysestrategier”. 19 ph.d.‐studerende har deltaget i kurset. Der er en 
antologi under udarbejdelse, som baserer sig på bidrag fra kursets gæsteforelæsere. Centeret 
har udarbejdet et forslag om en MA i Social Theory and Social Policy (2‐årig dansk 
kandidatuddannelse udbudt på engelsk), som nu søges akkrediteret. Endelig opstartede 
centeret tilbage i 2009 en suppleringsuddannelsen i sociologi. Denne uddannelse forsætter. 
 
Hvis man ønsker løbende information om centerets aktiviteter kan man tilmelde sig centerets 
nyhedsbrev på 
http://cesau.au.dk/cesaucenterforsociologiskestudier/nyheder/nyhedsbreve/tilmeldnyheds
brev/ 
 
2/1 2011, Carsten Bagge Laustsen 
 



Sociologiuddannelsen ved Institut for Sociologi, Socialt Arbejde og Organisation, AAU 
Set fra det sociologiske miljø i Aalborg har 2010 været et begivenhedsrigt år. Rasmus 
Antoft overtog den 1. august 2010 studielederposten fra Michael Hviid Jacobsen, som i 
stedet blev leder af School for Sociology and Social Work, der i fremtiden skal samle 
uddannelserne på Instituttets bachelor- og kandidatuddannelser.  
 
Derudover har efteråret 2010 handlet meget om akkreditering af uddannelsen og 
udarbejdelse af akkrediteringsansøgning til ACE denmark – en slidsom bureaukratisk 
øvelse, der har krævet en del ressourcer. 
  
I oktober afholdt vi - vanen tro - en meget velbesøgt og succesfuld minikonference for de 
studerende med overskriften "Mediemagt, mobile relationer og virtuelle emotioner". 
Oplægsholderne var Rich Ling, Dominique Pasqiuer, Ida Willig og Nicolai Graakjær. 
Temaet engagerede både studerende og undervisere i gode faglige diskussioner. 
Konferencen blev traditionen tro afsluttet med en velafholdt fest. 
  
Ellers har 2010 handlet om at implementere studierevisionerne foretaget i 2009. For det 
første betød en omkalfatring af basisuddannelsen, at vi allerede fra 2. semester (modsat 
hidtil fra 3. semester) overtager det faglige ansvar for de sociologistuderende, således at 
basisåret nu reelt er halveret.  Det har bevirket en del omrokeringer og nyskabelser, men det 
er vores vurdering, at disse justeringer har givet de studerende mere sociologi end hidtil og 
også endnu bedre sociologi. Et stigende optag på sociologiuddannelsen betyder, at der er 
tilmeldt 146 studerende på 2. semester her i 2010. 
 
På kandidatuddannelsen har vi implementeret en modulisering af vores 7. semester - der 
tidligere bestod af obligatoriske forløb - således at de studerende nu selv kan sammensætte 
deres 7. semester ud fra egne ønsker. Ligeledes har vi udbygget vores udbud af specialise-
ringer i årets løb, så der nu er 14 specialiseringer at vælge mellem på kandidatuddannelsen.  
 
Med udgangen af året har vi arbejdet med at videreudvikle vores sociologiske eliteud-
dannelse i ”Social Differentiering”, således at vi fra september 2010 kan udbyde en 
eliteuddannelse under overskriften ”Advanced Sociological Studies”. En uddannelse vi 
forventer os meget af. 
 
I 2011 foreligger to større opgaver i uddannelsens regi. For det første skal akkredite-
ringsprocessen afsluttes med bl.a. besøg af akkrediteringspanelet, der skal gennemføre 
interviews med studerende, undervisere og ledelse. For det andet skal den nye skolestruktur fuldt 
implementeres og en ny arbejdsdeling mellem studienævn og skoleledelse skal etableres.  
 



Således kan vi i bakspejlets skær se tilbage på 2010 som et godt, men også et særdeles travlt år 
her i Aalborg. 
 
Ellers vil vi gerne benytte lejligheden til at takke alle samarbejdspartnere i sociologimiljøet for 
faglige indspark og sociale sammenkomster i det forgangne år, ikke mindst for censorindsatsen 
her på stedet og for at bidrage til et godt og rummeligt sociologisk miljø i Danmark.  
  
På sociologiuddannelsens vegne  
  
Rasmus Antoft 



 

Årsberetning for uddannelsen Sociologi og Kulturanalyse ved Syddansk Universitet Campus Esbjerg 

I 2010 blev uddannelsen Sociologi og Kulturanalyse akkrediteret og for første gang udbudt på Syddansk 
Universitet. Uddannelsen havde fra starten en god mediedækning, særligt lokalt da den blev udbudt på 
Campus Esbjerg. Uddannelsen vægter en praksisnær indlæring og hvert semester er bygget op omkring 
sociologiske temaer, introduktion til de for temaet relevante sociologer og et metodefag der knytter an til 
tema og teori. Uddannelsen blev udbudt med Gunnar Haase Lind Svendsen som studieleder. Studieledelsen 
blev pr. 1.5. overtaget er Pia Heike Johansen. Efteråret har været en travl tid hvor tilretninger af 
fagbeskrivelser, etablering af studienævn og udvikling af politikker på uddannelse har fyldt meget. 

Vi havde et optag der var over al forventning nemlig 54 studerende, hvoraf 51 har vist sig på studiet. De 
studerende kommer fra hele landet dog med en overvægt fra Sydvestdanmark, hvilket har stor betydning 
for opbygning af et studiemiljø. Det er en relativ stor andel kvindelige studerende (omkring 75%). Der er frit 
optag på studiet, hvilket kunne give bekymringer i forhold til det faglige niveau. Det viste sig dog at 
karaktergennemsnittet ved optaget var betydelig højere end forventet, og at de studerende er særdeles 
kompetente og ambitiøse. Ved udgangen af 2010 var der 40 studerende tilmeldt eksamen. Studiemiljøet er 
ved at være godt etableret men der er stadig er stort arbejde med at formidle Esbjerg som studieby for 
kommende sociologistuderende. De nuværende studerende deltager aktivt i denne formidling. For at 
fremme integrationen af de studerende har vi i forskningsgruppen forsøgt at tage så mange så muligt med 
på småopgaver i vores eksterne projekter. F.eks. har tre studerende har været med som sekretærer på et 
borgerinddragelsesprojekt på Langeland og to studerende har transskriberet interviews fra resultatkontrakt 
opgave om bosætning og social læring på landet. 

Forskningsgruppen Rural Sociologi der som udgangspunkt er uddannelsens faglige forankring har arbejdet 
med udviklingen af fælles ståsted og med positionering i forhold til en større organisatorisk forandring. 
Forskningsgruppen er nu en ud af tre forskningsgrupper på Institut for Miljø og Erhvervsøkonomi. Center 
for Landdistriktsforskning, som tidligere udgjorde den institutionelle ramme for forskningsgruppen er 
indlejret som et selvstændigt center på instituttet. Gunnar Haase Lind Svendsen er forskningsgruppeleder. I 
2010 er Carsten Kronborg Bak og Sanne Schroll gået ind i forskningsgruppen, som nu har 12 medlemmer, 
hvoraf 3 har en sociologisk eller antropologisk grunduddannelse og de øvrige enten en 
samfundsøkonomisk, en erhvervsøkonomisk eller politologisk grunduddannelse. Forskningsgruppens 
medlemmer udfører de resultatkontraktopgaver der er pålagt Center for Landdistriktsforskning af 
Sundheds‐ og Indenrigsministeriet og af Fødevareministeriet. Det har været en stor omvæltning og 
arbejdsbelastning for gruppens medlemmer samtidig at skulle levere undervisning til den nye uddannelse. 
Det er også derfor gruppens forventning at der i de kommende år vil blive ansat akademisk personale med 
sociologisk baggrund på centret. 

Alt i alt har 2010 været et år hvor alt synes at være nystartet og alt har skulle rettes til og finde et stå sted 
og alle er blevet konfronteret med de store udfordringer og glæder der er ved at opstarte et ny og på 
universitetet og campus fremmed uddannelse, men nye typer af studerende der stiller nye krav og har 
hidtil ukendte forventninger. 

Pia Heike Johansen, Studieleder Sociologi og Kulturanalyse 



Beretning om det sociologiske miljø ved Institut for Pædagogik, Danmarks Pædagogiske 
Universitetsskole, Aarhus Universitet 

 

2010 har stået i forandringernes tegn. DPU har hidtil fungeret som fakultet, men vil for fremtiden 
blive en del af Faculty of Arts ved Aarhus Universitet. Denne proces er endnu uafsluttet, og 
konsekvenserne af omstruktureringen er det vanskeligt at udtale sig om. 

September slog DPU dørene op for en ny uddannelse som bachelor i uddannelsesvidenskab, 
hvilket formentlig vil styrke den pædagogisk sociologiske profil. Både bachelor‐ og 
kandidatuddannelserne havde stor søgning. Mere end 200 studerende søgte optagelse på 
bacheloruddannelsen, mens kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi optog 180 studerende. 

Instituttet huser to sociologiske miljøer, nemlig miljøet i pædagogisk sociologi og miljøet i 
samtidsdiagnostik. Begge miljøer har været aktive i forbindelse med Center for Sociologi ved 
Aarhus Universitet (CESAU), ligesom de har afholdt konferencer, seminarer osv. med deltagelse af 
kolleger fra andre himmelstrøg. På baggrund af etableringen af CESAU er begge miljøer i gang med 
at revidere deres forskningsprofil. 

En vigtig opgave har været den fortsatte studierevision, som både har udsprunget af behov i de 
enkelte kandidatuddannelser ved instituttet (antropologi, filosofi og sociologi) og ønsket om at 
sikre en fælles institutprofil ved eksempelvis at oparbejde fælles studieenheder, fælles 
valgfagsvifte og anvendelse af undervisere på tværs af de tre kandidatuddannelser. 

Det stærke engagement i uddannelserne har – trods stort arbejdspres – ikke stillet sig alvorligt i 
vejen for en aktiv indsats på forskningsfronten. Mange nye opgaver har meldt sig, og der har 
desuden været fundet tid og kræfter til at udgave både danske og internationale bøger og 
antologier om forskellige hjørner af den pædagogiske sociologi. 

Instituttet og dets to sociologiske miljøer glæder sig fortsat over samarbejdet med de øvrige 
miljøer i Danmark. 

 

Niels Rosendal Jensen 

 



 
 
 
Valg til Sociologforeningens bestyrelse 2011. 
 
 
Vi opfordrer medlemmer af foreningen til at opstille til valg. Kontakt Anders Petersen 
31725221 eller skriv på apt@socsci.aau.dk. 
 
 
Valg 2011 Navn På valg Mulighed for 

genvalg 
Formand Rasmus Willig Ja Nej 
Bestyrelsesmedlem 
(næstformand) 

Anders Petersen Nej Ja, som formand 

Bestyrelsesmedlem Sabine Klinker Nej Ja 
Bestyrelsesmedlem Kristian Karlson Nej Ja 
Bestyrelsesmedlem Anders Blok Ja Ja 
Bestyrelsesmedlem Lars Damgaard Ja Nej 
Bestyrelsesmedlem Kirsten Meyer Nej Ja, som 

æresmedlem 
Studenterrepræsentant Rasmus Karkov Ja Ja 
Studenterrepræsentant No Emil Kampmann Ja Ja, som ordinært 

medlem 
Suppleant til 
bestyrelsesmedlem 

Ida Willig Nej Ja 

Suppleant til 
bestyrelsesmedlem 

Gorm Harste Ja Ja, som ordinært 
medlem 

Suppleant for 
studenterrepræsentant 

Mathias Herup 
Nielsen 

Ja Ja, som 
stud.repræsentant 

Suppleant for 
studenterrepræsentant 

Ledige pladser           -           - 

 
 
ISA: Kirsten Meyer 
ESA: Gorm Harste 
NSA: Kirsten Meyer og Ledig plads 
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