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c/o Sociologisk Institut, Øster Farimagsgade 5, 1353 København K, Tlf: 35 32 35 02, www.sociologi.dk 

Indkaldelse 
Dansk Sociologiforening indkalder til den årlige generalforsamling i 2021.  
Generalforsamlingen finder sted torsdag den 25. februar, kl. 17:00-19:00 på Zoom. 
 

 
Tilmelding foregår på mail til studentermedhjælper Nathalie Hauge Hvithamar på natha-
liehh@samf.ku.dk  
 
Punkter til dagsorden modtages af sekretær Lene El Mongy, lm@samf.ku.dk senest d. 18. februar 
2021.  
 
 
På vegne af bestyrelsen  
Anna Ilsøe, formand    
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Dagsorden for generalforsamling i Dansk Sociologiforening 25. februar 
2021 
 

1. Valg af dirigent. 
2. Valg af referent. 
3. Formandens beretning og kommende indsatser. 
4. Kassererens beretning – herunder foreningens årsregnskab for 2020. 
5. Budget for foreningen i 2021 - herunder fastsættelse af kontingent. 
6. Beretning fra Dansk Sociologi 
7. Beretning fra NSA. 
8. Beretning fra ISA. 
9. Beretning fra Sociologisk Institut, KU. 
10. Beretning fra AAU. 
11. Beretning fra SDU, Esbjerg. 
12. Beretning fra DPU. 
13. Beretning fra CBS. 
14. Beretning fra RUC. 
15. Behandling af foreliggende forslag 
16. Valg af redaktionen til Dansk Sociologi. 
17. Valg af bestyrelse til Dansk Sociologiforening. 
18. Valg af revisorer. 
19. Valg af repræsentanter til internationale organisationer. 
20. Eventuelt. 
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Årsberetning 2020 fra formanden for Dansk Sociologiforening 
2020 har med den verdensomspændende pandemi været et særligt år for alle. Dette gælder også 

Dansk Sociologiforening. Grundet de mange restriktioner har antallet af fysiske arrangementer 

været begrænset i år. Samtidig har disse begrænsninger også skabt nye muligheder i foreningen. 

Bl.a. har vi i 2020 holdt to online seminarer samt udviklet nye koncepter på foreningens hjemme-

side og sociale medier. Samtidigt har det været spændende at følge ny sociologisk forskning og 

praksis vokse frem omkring coronakrisen. Pandemien har ikke blot betydet en revitalisering af 

infektionsmedicinsk og epidemiologisk forskning, men også af samfundsvidenskaberne inklusiv 

sociologien. En lang række bøger og artikler om coronakrisen i sociologisk perspektiv er allerede 

udkommet og flere er på vej. 

 

Skønt vi måtte udskyde eller aflyse nogle af de planlagte arrangementer i 2020, har bestyrelsen 

gennemført sine organisatoriske forpligtigelser via online-møder gennem hele perioden. Der har 

således ikke være tale om en nedlukning af foreningsarbejdet. Bestyrelsesmedlemmerne har 

gennem hele året bidraget med kreative forslag til foreningsarbejdet i en Covid-tid. 

 

Året blev skudt i gang fredag d. 31. januar, hvor Dansk Sociologiforening i samarbejde med MIX 
Copenhagen – LGBTQ+ filmfestival viste kortfilmen Framing Agnes (2019). Filmen blev efterfulgt 

af en samtale mellem medieforsker Tobias Raun fra Roskilde Universitet, historiker Sølve M. 

Holm, Karlstads Universitet, og sociolog Anna Sofie Bach, Syddansk Universitet om hvordan 

transkønnede personers liv og erfaring er blevet og bliver gjort til genstand for vidensproduktion. 

Filmen er lavet af filminstruktør og kønsforsker Chase Joynt og sociologen Kirsten Schilt, som i 

2018 fik adgang til sociologen Harold Garfinkels arkiver, hvori de fandt en stor mængde hidtil 

ukendte interviews med transpersoner. I Garfinkels indflydelsesrige bog Studie in Ethomethodo-

logy fra 1967 indgår en af disse samtaler, med den unge Agnes, som en del af udviklingen af hans 

teoretiske forståelse af hvordan identitet skabes i interaktion. Filmen er en genskabning af sam-

talerne mellem sociologen Harold Garfinkel og flere af de personer han interviewede, mens han 

var tilknyttet The Medical Centre på University of California i Los Angeles i slutningen af 1950’erne. 

Filmen klipper mellem disse samtaler og samtaler mellem instruktøren og skuespillerne om 

deres egne oplevelser med ikke at passe ind i samfundets kønskategorier, repræsentation og 

transpolitik, herunder hvilke forandringer der har fundet sted siden og hvilke der ikke har. Trods 
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det virkelige dårlige vejr denne fredag eftermiddag mødte 25 mennesker op og der var en god 

dialog efterfølgende om repræsentation, forskningsetik og hvordan ikke-medicinsk forskning i 

transpersoner og af transpersoner har udviklet sig både i Danmark og internationalt.  

 
Billede fra arrangementet ”Framing Agnes”. 

 

Tirsdag den 25. februar inviterede Dansk Sociologiforening til oplæg og paneldebat om open ac-

cess. Oplæggene blev afholdt af Jørgen Burchardt, forsker i viden, teknologi og organisation, Mu-

seum Vestfyn, Mikkel Willum Johansen, lektor i videnskabsteori ved institut for Naturfagenes 

Didaktik, Københavns Universitet og Hanne Andersen, professor i videnskabsteori og institutle-

der på institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet. Debatten blev modereret af 

Barbara Fersch fra Dansk Sociologiforening. Jonas Stage og Barbara Ferch erfarede som tovhol-

dere at arrangementet var vellykket. Der var flere fra bestyrelsen som mødte op. Vi talte efterføl-

gende om, at arrangementet i højere grad tiltalte akademikere der er i publiceringsverdenen, 

hvor debatten om fri adgang til tidsskrifter, publikationer m.v. netop bliver diskuteret. På den 

måde var programmet tilfredsstillende for en mindre gruppe. Open access debatten er vigtig, og 

der var et stort engagement fra de deltagende.  
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I 2020 var det desværre ikke muligt at gentage sidste års succes med en sommerlejr grundet 

omstændighederne. Foreningen havde i februar ansat en studentermedhjælp, Michelle Skels-

gaard Sørensen, studerende ved RUC, til at hjælpe med at afvikle årets sommerlejr. Da denne 

ikke kunne afholdes, blev der i stedet for lagt en udførlig plan for næste års sommerlejr, som vi 

glæder os til forhåbentlig at kunne gennemføre i sommeren 2021.  

 

Efteråret bød på to virtuelle arrangementer over Zoom. Efterårets første arrangement havde titlen 
Sociological Perspectives on the Corona Crisis. Krisens karakter kalder på sociologisk inspire-

rede analyser, og det har vist sig, at der også er tildelt forskningsmidler til en række sociologiske 

projekter i 2020. Arrangementet den 29. oktober var online og på engelsk. Det var med spænding, 

at vi gik ind i dette. Der var god interesse, og lidt flere end 100 havde tilmeldt sig, og ca. 65 loggede 

sig ind via deres computere, da vi startede. Blandt de tilmeldte var der flere forskellige profiler, 

end vi ofte oplever, og det elektroniske format gav mulighed for at nå ud til medlemmer og andre 

interesserede i hele landet - og over landegrænsen for den sags skyld. De tre oplægsholdere var 

post.doc på KU Jonas Toubøl med oplægget Solidarity and volunteering in the COVID-19 crisis, 

lektor på KU Merlin Schaeffer med oplægget Where have all the Danes gone? Og lektor på KU 

Anna Ilsøe med oplægget Atypical workers in atypical times. Oplægsholderne præsenterede de-

res første resultater på en åben og udforskende facon. Covid-19 har indvirkning på hele samfun-

det, og der er endnu ikke langtidseffekter eller endelige resultater at tale ud fra, så netop de første 

overvejelser var spændende at diskutere. Både tilhørere og oplægsholdere stillede kvalificerede 

og indlevende spørgsmål. 

 
Efterårets andet arrangement foregik den 11. november. I den nye sociologiske grundbog, Soci-

ologiens Problemer, har redaktørerne Anders Blok og Carsten Bagge Laustsen samlet en række 

centrale sociologiske temaer, hvis begrebslige og samfundsmæssige historie udfoldes af aner-

kendte, danske sociologiske forskere. I den anledning inviterede vi i Dansk Sociologiforening re-

daktørerne til at introducere os for bogen, hvilket Anders Blok varetog. Herefter holdt to af bogens 

bidragsydere Anja Jørgensen og Bente Halkier oplæg om to af bogens temaer, henholdsvis byen 

og forbrug. Efter oplæggene var der en åben diskussion med tilhørerne i det virtuelle rum, om de 

to temaer. Det særlige ved dette arrangement var, at vi grundet COVID-19 måtte sadle om ift. at 

afholde arrangementet fysisk. Det blev i stedet afholdt via Zoom. Det viste sig at være en stor 
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succes, da vi nåede ud til flere forskellige segmenter end vi normalt gør med vores arrangemen-

ter. Det spændte fra gymnasieklassen, en sociolog i Nordnorge og sociologi-interesserede, som 

var i gang med at lave aftensmad. Selvom arrangementet foregik på en regnfuld novemberdag 

midt i aftensmadstiden, var folk spørgelystne og interesserede. Der var ca. 70 tilmeldte og 50, der 

deltog.  Med baggrund i de to online arrangementer er vi særdeles positive over for at supplere 

foreningens aktiviteter med online arrangementer og webinarer i fremtiden. 

 

I 2020 satte vi i Dansk Sociologiforening gang i to nye projekter på vores hjemmeside og sociale 

medier. På vores hjemmeside startede vi en vidensbank, der skal skabe et overblik over socio-

logiske temaer i Danmark og hvilke forskere og institutioner der beskæftiger sig med disse. Vi-

densbanken er stadig under udvikling, men det første tema, Arbejdsmarkedssociologi, er oppe 

på foreningens hjemmeside. I august måned startede et nyt koncept på foreningens Instagram- 

og Facebookside, nemlig Månedens Sociolog og Månedens Studerende. Hver måned præsente-

res en ny sociolog med et lille interview på Facebook efterfulgt af ugentlige opdateringer om so-

ciologens arbejdshverdag på Instagram. Månedens Sociolog søger at give et indblik i de mange 

forskellige muligheder der er som sociolog - og på hvilke måder sociologien kan bruges.  

 

I marts skulle DPU have holdt Dansk Sociologikongres, men kongressen blev desværre aflyst på 

grund af nedlukningen d. 11. marts. Vi regner med at kunne afholde kongressen på et senere 

tidspunkt. 

 

Bestyrelsen takker vores to studentermedhjælpere Nathalie Hauge Hvithamar og Michelle Skels-

gaard Sørensen (projektansat) for det gode samarbejde i 2020, som har været udfordret af ned-

lukninger, aflysninger og meget hjemmearbejde. Vi takker også oplægsholdere og vores mange 

medlemmer, som har været indstillet på at omstille sig til online arrangementer under corona-

krisen. Vi håber på at kunne gennemføre et eller flere fysiske arrangementer i 2021, men har 

også draget positive erfaringer med online arrangementer, som vi vil tage med videre i de kom-

mende års planlægning. 

 

Med venlig hilsen 

Anna Ilsøe, formand for Dansk Sociologiforening  
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Kasserens beretning 
Kasserer Emma Steffensen Bach 

Årsregnskab 2020: Et regnskabsår med tunge pandemi-skygger 
Færre arrangementer – aflysninger – mismod. Året 2020 har været meget specielt, og det afspej-

les også i foreningens regnskab.  

Regnskabet for 2020 har et underskud på kr. -5.007,51. Det budgetterede underskud var kr. -

147.000.  

Det nedbringer foreningens formue til kr. 414.866,29.  

Differencen mellem det budgetterede underskud og det faktiske underskud for 2020 skyldes pri-

mært, at udgifterne ikke har været så høje som budgetteret, og at flere af foreningens puljer til 

arrangementer ikke er blevet søgt. Det er foreningens ambition at gøre opmærksom på de mid-

ler, man kan søge i foreningen, da der har været et ønske om at styrke miljøer og initiativtagere 

med sociologiinteresse. For året 2020 er det nemt at forklare og retfærdiggøre, hvorfor forenin-

gen ikke nåede i mål med at et højt aktivitetsniveau skulle nedbringe formuen. 

Foreningen budgetterede i 2020 med forholdsvist store udgifter til at afholde en sociologisk som-

merlejr for anden gang. Der blev afholdt udgifter for kr. 33.663,68 på sommerlejren i 2020. Det 

inkluderer kun udgifter til en enkelt rekognosceringstur (transport i bil) samt lønudgifter til stu-

dentermedhjælp. Der blev budgetteret med kr. 35.000 i 2020 til afholdelse af en sommerlejr, ju-

steret efter erfaringen fra 2019. Foreningen ansatte en studentermedhjælp i perioden februar 

2020 til og med august 2020 som tovholder på sommerlejren, som indgik i budgetposten. Det gik 

dog hverken værre eller bedre end at foreningen måtte aflyse sommerlejren grundet pandemien. 

Studentermedhjælpen var fortsat ansat, og foreningen benyttede lejligheden til at få udarbejdet 

en drejebog og nedskrevet alle detaljer for en fremtidig afholdelse, så de allerede købte og betalte 

timer ikke blev spildt. Derfor svarer udgifterne nogenlunde til budgettet, selv uden afvikling af 

arrangementet. Det er foreningens håb, at planlægningen derfor kan ske forholdsvist enkelt, når 

det bliver muligt.  

ISA-medlemskab for 2020 og 2021 er betalt for per faktura fra ISA i 2020. ESA-medlemskab for 

2020 blev betalt per faktura i 2019 og fremgår derfor ikke af regnskabet for 2020.  
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Medlemstal 
Den stigning i medlemstallet vi så i 2017-2018 

er desværre ikke fortsat i 2019-2020. Fra i alt 

600 medlemmer i starten af 2018, er der i star-

ten af 2020 i alt 526 medlemmer. Faldet er 

særligt sket blandt studerende (inkl. ledige og 

pensionister). Grafen viser medlemsudviklin-

gen siden 1996, og som det fremgår, har ud-

sving stort set altid været blandt studenter-, 

ledige og pensionistmedlemmer, så det er 

ikke mere alarmerende end som så. Forenin-

gen bør dog fortsat være opmærksom på 

medlemstallene og at styrke foreningens forankring. 

Til generalforsamlingen i 2019 blev det aftalt, at foreningen skulle undersøge muligheder for et 

bankskifte, og denne opgave er fortsat på listen. 

Budget 2021 
Samlede indtægter er budgetteret til kr. 344.000,00. På udgiftssiden er der budgetteret med sam-

lede udgifter på i alt kr. 495.650, og dermed et underskud på kr. 151.650. 

Indtægter 
Ved udarbejdelsen af forslag til budget for 2021 er der taget udgangspunkt i medlemstallet ved 

begyndelsen af 2021 og uændrede kontingentsatser (færdiguddannede i arbejde 800 kr.; stude-

rende/ledige/pensionister 400 kr. pr. år), så kontingentindtægterne i 2021 forventes at være kr. 

314.000.  

Der budgetteres fortsat med en vis indtægt fra CopyDan på kr. 30.000, efter flere års erfaring med 

et højere beløb (foreningen tilpassede dette i budget for 2020 – det er samme budget for 2021). 

Udgifter 
Det er fortsat bestyrelsens hensigt at få nedbragt foreningens formue. Det er ikke lykkedes som 

budgetteret de sidste mange år. Da det er uhyre vanskeligt at forestille sig mulighederne for fy-

sisk samvær i 2021 grundet den pandemi, der har konsekvenser i hele verden, er det usikkert, 

om foreningen kan gennemføre eksempelvis sociologisk sommerlejr, medlemsmøder og rejser 
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som i normale perioder ville være aktuelt. Derfor er der ikke ændret på budgettet for udgifter i 

2020 til aktiviteter for medlemmer. Foreningens formue vil hermed, i henhold til det foreslåede 

budget, være relativ stabil i 2021. Ønsket er, at der kan iværksættes kompenserende aktiviteter i 

2022 (bl.a. ligger en køreplan klar for sociologisk sommerlejr, der er betalt med udgifter til stu-

dentermedhjælp i 2020). Hvis aktiviteter bliver mulige i eksempelvis efteråret 2021, må det givet-

vis forventes at kræve yderligere udgifter til sikker afholdelse (eksempelvis udgifter til leje af 

større lokaler, værnemidler, mv.). Ligeledes anbefaler bestyrelsen, at foreningen kan vælge at 

iværksætte en onlinekonference, som samler sociologisk interesserede, nu hvor det ikke var 

muligt at gennemføre en kongres i 2020. Derfor er der indført en samlet budgetpost med over-

skriften sommerlejr/konference på samlet 40.000 kr. Denne post imødegår det behov, der er for 

at skabe netværk og dialog i det danske sociologiske miljø i en tid, der ellers have været præget 

af nedlukning. Budgetforslaget er således ikke justeret, da udsigterne er for usikre til at træffe 

beslutning om ændring. 

Møder: Budgettet til udgifter i forbindelse med medlemsmøder, lokalforeningers arrangementer, 

studenterseminarer og international oplægsholder er fastholdt på hhv. kr. 25.000, kr. 7.000, kr. 

5.000, og kr. 10.000, som et væsentligt signal til de relevante medlemsgrupper.  

Tidsskrifter: Udgiften til Dansk Sociologi – DJØF er fastholdt på kr. 185.000. Foreningen har de 

senere år forhandlet en rabat fra DJØF grundet forsinkelser og/eller aflyste udgivelser af tids-

skriftet. Det er dog ikke noget foreningen forventer vil fortsætte, og budgettet fastholdes i henhold 

dertil. Drift af hjemmeside for Dansk Sociologi prisreguleres fra 2021 fra kr. 2.500 til kr. 2.700, 

men har tidligere været budgetteret til kr. 2.900. Det er justeret i budget for 2021.  

Kontorhold: Posten studentermedhjælp er fortsat budgetteret til kr. 50.000 med forventning om 

fortsat højt aktivitetsniveau. Udgifter til PBS er justeret til 10.000 fra 13.000 da de seneste år har 

vist udgifter væsentligt lavere end forventet. Drift af hjemmeside bliver prisreguleret efter netto-

prisindekset fra 2021 (det er ikke sket siden 2012) fra kr. 25.000 til kr. 27.000, og drift af medlems-

system fra kr. 2.500 til kr. 2.700. Det er justeret i budget for 2021.  

6. februar 2021 

 

Emma Steffensen Bach 

Kasserer, Dansk Sociologiforening 
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Balance 

    
 

PRIMOSA-
LDI 

DEBET KREDIT SALDO 

Aktiver 
    

Kasse kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 
BG Bank 

    

Giro Kr. 
232.655,20 

  
kr. 198.203,76 

Toprentekonto kr. 216.640,87 
 

kr. 0,00 kr. 216.662,53 
I alt kr. 449.296,07 

  
kr. 414.866,29      

Passiver 
    

Tilgode kr. -10.200,00 kr. 
10.200,00 

kr. 
24.400,00 

kr. -14.200,00 

Gæld kr. 28.569,00 kr. 
28.569,00 

kr. 
25.422,27 

kr. 3.146,73 
     

Egenkapital kr. 430.927,07 
  

kr. 430.927,07 
Over/underskud 

   
kr. -5.007,51 

I alt kr. 449.296,07 
  

kr. 414.866,29 
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Budget for 2021, her regnskab og budget for 2020 
 BUDGET 

2020 
REGNSKAB 

2020 BUDGET 2021 

Indtægter    
Kontingenter 316.800,00 309.200,00 314.000,00 
Renter 0,00 21,66 0,00 
Kongres 0,00 0,00 0,00 
CopyDanindtægt Tidsskrift 30.000,00 35.867,16 30,000.00 

Indtægter i alt 346.800,00 345.088,82 344.000,00     
Udgifter    
Tidsskrifter    

Acta 25.000,00 -19.872,73 25.000,00 
Dansk Sociologi - DJØF 185.000,00 -162.000,00 185.000,00 
Dansk Sociologi - hjemmeside 2.900,00 -2.550,00 2.700,00 
Dansk Sociologi - rejser 10.000,00 0,00 10.000,00 
Dansk Sociologi - forplejning 10.000,00 0,00 10.000,00 

Tidsskrifter i alt 232.900,00 -184.422,73 232.700,00 
Møder    

Bestyrelsen 20.000,00 -13.136,40 20.000,00 
Medlemsmøder 25.000,00 -1.400,00 25.000,00 
Lokalforeningers arrangemen-

ter 7.000,00 0,00 7.000,00 

Årsmøde/generalforsamling 5.000,00 -3.609,28 5.000,00 
Studenterseminarer 5.000,00 0,00 5.000,00 
International oplægsholder 10.000,00 0,00 10.000,00 
Sommerlejr / Konference 35.000,00 -33.663,68 40.000,00 
Kurser 10.000,00 0,00 10.000,00 
Møder i alt 117.000,00 -51.809,36 122.000,00 

Kontorhold    

Forretningsfører 28.750,00 -28.750,00 28.750,00 
Studentermedhjælp 50.000,00 -41.597,42 50.000,00 
Kontorhold og gebyrer 4.000,00 -3.575,00 4.200,00 
Porto 4.000,00 -496,00 4.000,00 
PBS 13.000,00 -9.348,95 10.000,00 
Hjemmeside 25.050,00 -26.175,00 27.000,00 
Kontorhold i alt 124.800,00 -109.942,37 123.950,00 

Int. organisationer    

ISA 2.100,00 -3.921,87 0,00 
ESA 2.000,00 0,00 2.000,00 
Rejser int. org. 15.000,00 0,00 15.000,00 
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Int. organisationer i alt 19.100,00 -3.921,87 17.000,00 
Udgifter i alt 493.800,00 -350.096,33 495.650,00 
    
Resultat -147.000,00 -5.007,51 -151.650,00 
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Revisorerklæring vedr. Dansk Sociologiforenings årsregnskab for året 2020 
Revisorerklæringen er under arbejde, og vil fremlægges til generalforsamlingen. 

Årsberetninger 2020 
 
Tidsskriftet Dansk Sociologi 
Ved udgangen af 2020 har tidsskriftet 111 abonnenter. Det er på niveau med foregående år.  

 

I kalenderåret 2020 er der udkommet fem numre: nr. 3 2019, nr. 4, 2019 (Stedets og lokalsamfun-

dets sociologi) nr. 1, 2020 (Stedets og lokalsamfundets sociologi) samt nr. 2, 2020 og nr. 3, 2020.  

 

Vi er i redaktionen er begyndt at følge udviklingen i antal downloads af artikler fra tidsskriftet. I 

2017 var 72.347 downloads, i 2018 blev 69.281 artikler downloaded, i 2019 var det helt oppe på 

87.001 downloads. I 2020 har der været lidt færre; 76.798 downloads. Tallet for 2020 er dog fore-

løbigt. Der er udsving over årene, men der er en svag opadgående tendens, der understreger 

relevansen af tidsskriften, og at det fungerer som et reservoir af viden.  

 

2020 har været kendetegnet af en tilbagegang i indleverede artikler, der kan sendes i review. Det 

har redaktionen tidligere oplevet, men denne problematik er desværre reaktualiseret. Det pres-

ser tidsskriftet i forhold til at have tilstrækkelige artikler til et nummer. Aktuelt foreligger der ikke 

artikler, der er klar til nr. 4, 2020; der er dog i proces men offentliggørelsen af nr. 4 forhales 

væsentligt. 

 

Redaktionen har derfor overvejelser i forskellige retninger om at skabe en bedre sammenhæng 

mellem egnede, indleverede artikler og antal tidsskriftsnumre. Redaktionen er endvidere i pro-

ces med at optage en dialog med Dansk Sociologiforening om, at foreningen på deres facebook-

side fremadrettet både vil bidrage til at reklamere for tidsskriftet, når der udkommer et nummer, 

samt fra tid til anden reklamere for muligheden for at indlevere artikler til tidsskriftet. Endelig 

har redaktionen overvejelser om flere temanumre i stedet for åbne åbne, idet temanumre ser r 

ud til at tiltrække flere egnede artikler. 
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Redaktionen har i 2020 bestået af Klaus Levinsen, Stine Thidemann Faber, Thomas Olesen, An-

ders Blok, Troels Schultz Larsen, Gunvor Christensen og Helene Gad Ratner. Stine Thidemann 

Faber og Helene Gad Ratner har valgt at træde ud af redaktionen. Til gengæld har vi fået tilgang 

af Bella Markman fra EVA, Jakob Laage-Thomsen fra CBS og Ane Grubb fra Aalborg Universitet 

som vi ønsker godkendt som redaktionsmedlemmer af generalforsamlingen. Velkommen til de 

tre nye, og tak til Stine og Helene for deres arbejde i redaktionen. 

 

Thomas Olesen, Anders Blok og Troels Schultz blev valgt ind sidste år og er således ikke på valg. 

Klaus Levinsen og Gunvor Christensen er på valg og indstillet på genvalg. Pt arbejder redaktionen 

på at finde et nyt medlem, der kan erstatte Helenes funktion. 

 

 

Med venlig hilsen, Redaktionen for Dansk Sociologi  

 
 
 
 
 
 
Nordic Sociological Association, NSA (Nordisk Sociologforbund)  

De danske repræsentanter i NSA er Pelle Korsbæk Sørensen og Jonas Thorborg Stage. 

Nordic Sociological Association er fællesorganisationen for de nordiske sociologiforeninger. De 

deltagende lande er Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island. De nordiske sociologiforeninger 

har hver to repræsentanter i bestyrelsen for den fælles Nordic Sociological Association (NSA). 

Hjemmesiden for forbundet er: http://nordicsociologicalassociation.org/  

Der afholdes normalt to bestyrelsesmøder om året, hver gang på skift i forskellige dele af Norden. 

I år har vi haft yderligere aktivitet end normalt. I 2020 var forårets møde i Island i slutningen af 

februar – under en snestorm. I foråret 2020 blev der afholdt et ekstraordinært møde online, grun-

det Covid-19-krisen. Efterårets bestyrelsesmøde blev afholdt i slutningen af  August. Da der er 

tale om et år med kongres, afholdes dette i august. Dog blev kongressen skudt, men mødet blev 
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stadig holdt i august, da den bedste løsning var at afholde dette inden generalforsamlingen. Be-

styrelsen har også ekstraordinært behandlet emner over mail, da der var et behov for dette. 

Normalt afholdes generalforsamlingen i forbindelse med kongressen, men da den var udskudt, 

foregik det virtuel i september. Forpersonens beretning var forud for dette forsinket, men delta-

gerne godtog denne og gennemførte generalforsamlingen. Der var ikke lige så mange deltagere 

på den elektroniske generalforsamling, som der typisk har været, når den har været afholdt med 

fremmøde i forbindelse med kongresserne. Det blev besluttet, at bestyrelse evaluerer på det 

elektroniske format i forhold til at lære af dette i fremtiden.  

I august 2020 overtog Sunna Simonardöttir (Island) posten som forperson for forbundet fra Kri-

stian Berg Harpviken (Norge). Formandskabet skifter mellem medlemslandene hvert andet år i 

forbindelse med at kongressen afholdes i samme land, som overtager posten. Erika Willander 

(Sverige) er den nye næstforperson i forbundet. 

Forårets møde blev afholdt af den islandske nationale forening. Bestyrelsesmøderne har ofte fo-

kus på de vigtige driftsorienterede dele af det at have en forening, hvor der skal træffes beslut-

ninger om forbundets økonomi, projektstøtte, konferenceudvikling, kontakt til andre foreninger 

og omverdenen etc. Desuden er en vigtig del af arbejdet at have kontakt til redaktionen for Acta 

Sociologica og evt. bistå denne. Der var desuden en konstruktiv og udviklende dialog om de mu-

ligheder og barrierer, som kan opstå i såvel de enkelte medlemsforbund, som i NSA som sam-

lende organ. Der var også et kort socialt program. 

Bestyrelsen behandler hvert år indkomne ansøgninger om midler til nordiske projekter inden for 

det sociologiske område. I 2020 har foreningen valgt af støtte nordiske projekter, der havde an-

søgt. Et støttet projekt kommer fra det danske CBS med titlen ”Expert Publics and COVID-19 Re-

sponse Strategies”. Efter reglerne for foreningen valgte de to danske medlemmer at erklære sig 

inhabile i beslutningsprocessen. 

Nordic Sociological Association udgiver det videnskabelige tidsskrift Acta Sociologica som alle 

medlemmer af Dansk Sociologiforening modtager i print fire gange om året. Acta Sociologica er 

i en god udvikling. Acta Sociologica bliver redigeret af en redaktion, som i 2019 overgik fra at være 
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placeret på Universitet i Turku, Finland, til en islandsk redaktion, der har været redaktører siden. 

Det er tradition, at redaktionen skifter placering mellem de nordiske landes sociologiske miljøer. 

Den islandske redaktion af tidsskriftet ledes af Jón Gunnar Bernburg og Sigrún Ólafsdóttir som 

redaktører. Redaktionen valgte ekstraordinært at invitere sociologiske betragtninger over Covid-

19 pandemien, som vil blive tykt i tidsskriftet. Det vurderes, at tidsskriftet fortsætter den gode 

udvikling, som har præget tidsskriftet i en årrække, skønt dets ’impact factor’ har været let fal-

dende i 2020. 

Den seneste NSA-konference skulle være afholdt i afholdt i Oslo i 2020, og den afgående formand, 

Kristian Berg Harpviken har sammen med andre norske arrangører lagt et stort arbejde med at 

planlægge denne konference, og bestyrelsen så meget frem mod denne jubilæumsudgave: ’30th 

Nordic Sociological Association Conference – NSA2020 i Oslo, Norge. Ikke des to mindre så endte 

det med, at konferencen først måtte udskydes, og siden helt aflyses, grundet den igangværende 

pandemi. Vi takker arrangørerne for det store arbejde, som desværre ikke kunne realiseres af 

fuldt forståelige grunde. 

Nu ser vi frem mod, at der skal holdes kongres i Island næste gang. 

Da forbundet genererer en positiv økonomi støtter NSA projekter, der støtter op om og fremmer 

sociologien i Norden. Foreningen ønsker endnu en gang at huske medlemmerne af de nationale 

foreninger på, at der ydes støtte til projekter, der fremmer den nordiske sociologi. NSA opfordrer 

til, at der søges projekter hos foreningen.  

Der kan læses mere om dette på: http://nordicsociologicalassociation.org/funding  

Med venlig hilsen,  

Pelle Korsbæk Sørensen, medlem af bestyrelsen af Nordic Sociological Association for Dansk 

Sociologiforening, Næstformand for Dansk Sociologiforening  

Jonas Thorborg Stage, medlem af bestyrelsen af Nordic Sociological Association for Dansk Soci-

ologiforening.  



 
  
 

18 
 

 
 
International Sociological Association (ISA)  
http://www.isa-sociology.org/ 

 
 
Den internationale sociologiske forening bestræber sig at repræsentere alle sociologier rundt om 

i verdenen. Medlemmerne kommer fra 126 forskellige lande. 

Man kan blive medlem af ISA ved at gå ind på organisationens hjemmeside og klikke ind på in-

dividuelt medlemskab: https://www.isa-sociology.org/en/membership. Derudover optager ISA 

også institutioner som fx. universiteter eller forskningsinstitutioner som medlemmer.  

 

D. 14. - 18. juli 2020 skulle "IV ISA Forum of Sociology" finde sted i Porto Alegre, Brasilien. Kon-

ferencen blev aflyst pga. af COVID-19 pandemien, og som erstatning afholdes den virtuel fra den 

23.-27. februar 2021. På trods af at en virtuel gennemførelse er dyrere blev deltagelsesgebyret 

halveret, for at muliggøre deltagelsen af sociologer som er ramt økonomisk af Corona krisen. 

Mere information findes her: https://www.isa-sociology.org/en/conferences/forum/porto-

alegre-2021 

 

Med venlig hilsen 

Barbara Fersch, suppleant for Dansk sociologiforening i ISA 

 



 
  
 

19 
 

Sociologisk Institut, Københavns Universitet 
Sociologisk Institut på Københavns Universitet har også i år haft et godt samarbejde med Dansk 

Sociologiforening. 

Vi har alle været påvirkede af den nedlukning, som kom i kølvandet på COVID-19. Nedlukningen 

indvarslede en ny virkelighed med tomme undervisningslokaler og institutter, overbelastede 

hjemmekontorer og trådløse netværk. Den medførte søvnløse nætter for alle underviserne på 

Sociologisk Institut, som i begyndelsen af marts blev bedt om i løbet af ganske få dage at om-

lægge deres undervisning fra et fysisk format til on-line format. Det lykkedes, og det gjorde det, 

fordi der opstod et enestående samarbejde mellem dedikerede medarbejdere og dygtige stude-

rende, som formåede at tilpasse sig og samarbejde inden for rammer, der var nye for os alle.  

Hvor forårssemesteret var kendetegnet ved on-line undervisning, stod efterårssemesteret i hy-

bridformatets tegn. Dermed blev det muligt for os dels at overholde COVID retningslinjer om af-

standskrav etc. på campus, dels at give vores studerende mulighed for at møde hinanden fysisk 

og være en del af livet på campus. Dermed måtte vores undervisere omstille sig igen – denne 

gang fra on-line til hybrid undervisning – og det gjorde de ved fælles hjælp. De studerende bidrog 

også for eksempel i rollen som facilitatorer. Der var en stemning og en pionerånd, som var dybt 

imponerende. 

Også på forskningssiden har Sociologisk Institut haft et meget aktivt og begivenhedsrigt år i 2020. 

Nedlukningen, som fulgte i kølvandet på COVID-19, startede en bølge af ’straks calls’ fra både 

offentlige og private fonde. Instituttets medarbejdere kastede sig med stor iver ind i kapløbet om 

at lande disse bevillinger, og de gjorde det med succes. Instituttet ligger derfor ved årsskiftet 2020 

/ 2021 helt i front, både hvad angår bevillinger og publikationer, som tilbyder et sociologisk blik 

på COVID-19. 

Sideløbende med disse aktiviteter, der knytter sig til de helt usædvanlige vilkår, som vi har stået 

over for det seneste år, har vi på Sociologisk Institut arbejdet med uddannelse. Med det mål for 

øje at sikre et stabilt kandidatoptag, har vi justeret KA adgangskravene således, at kravene til 

kvantitativ og kvalitativ metode nu er identiske i modsætning til tidligere, hvor kravene til kvanti-

tativ metode var højere end kravene til kvalitativ metode. Vi har også genbesøgt vores valgfags-

proces og indarbejdet en kvalitetssikring inden for rammerne af Studienævnet. Sidst, men ikke 

mindst, bød vi den nye studieleder Jakob Demant velkommen og vi sagde farvel til den nu for-

henværende studieleder Charlotte Baarts. 
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På forskningssiden har flere af instituttets medarbejdere spillet en central rolle i opstarten af den 

nye uddannelse i Social Data Science. Dermed placerer instituttet sig centralt inden for en af fa-

kultetets strategiske satsninger. Det samme er tilfældet på klimaområdet, hvor flere af institut-

tets medarbejdere bidrager markant til forskning i grøn omstilling.  

Endelig har vi i løbet af 2020 haft fokus på vores eksterne formidlingsindsats blandt andet ved at 

arbejde koncentreret med Sociologisk Instituts hjemmeside www.soc.ku.dk Her kan du tilgå in-

stituttets seneste publikationer og projekter og orientere dig i medarbejdernes forskellige aktivi-

teter. Vi håber, du vil tage dig tid til at besøge vores nye hjemmeside, hvor du kan finde meget 

mere information om Sociologisk Institut. 

Med venlig hilsen 

Institutleder Benedikte Brincker 

 
Institut for Sociologi og Socialt arbejde, Aalborg Universitet 
Pr. 1. oktober 2020 var der optaget 155 studerende på bacheloruddannelsen og 54 studerende på 

kandidatuddannelsen i sociologi på AAU. Optaget på kandidatuddannelsen var i år højere end de 

tidligere år, hvilket formentlig kan tilskrives midlertidige forhold vedr. Covid19. 

2020 har på mange måder været præget af Covid19 restriktioner og af de affødte omstillinger i 

undervisningen. Aalborg Universitet lukkede første gang sit campus ned med virkning fra den 12. 

marts. Fra 16. marts var stort set al undervisningen omlagt til onlineundervisning. Vi har siden 

vekslet mellem perioder med delvist fremmøde og perioder med ren onlineundervisning. Det har 

i den grad udfordret organisationen, og det har krævet en helt ekstraordinær indsats fra både 

sekretariatet, de enkelte undervisere og i særdeleshed fra enkelte nøglepersoner i den tekniske 

omstilling. Det har været en udfordrende proces, men det er også en proces, der har vist hvor 

stort engagement, der bliver lagt i uddannelsen fra alle sider.  

Vi er alle blevet en del online-erfaringer rigere i processen. Vi har set, at næsten alt kan foregå 

online, men er også blevet opmærksomme på nogle af de udfordringer, det giver for det sociale 

og faglige miljø, når vi ikke kan mødes. På sociologiuddannelsen i Aalborg har vi derfor prioriteret 

en vis grad af fysisk fremmøde, når det var muligt. På de store hold har halvdelen af de stude-

rende haft mulighed for fremmøde på campus - med den anden halvdel online. På de mindre 

hold har vi i lange perioder haft mulighed for at mødes på campus allesammen. En anden væ-

sentlig erfaring er, at digitale elementer kan forbedre vores undervisning. Det bliver derfor en 
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væsentlig prioritering i den kommende tid, at arbejde videre med forskellige former for digitale 

indslag i undervisningen. 

I det kommende år forventer vi at fokusere på at forbedre undervisningen gennem digitalisering, 

på at tænke FN’s verdensmål ind i det problemorienterede arbejde samt på at skabe endnu bedre 

rammer for samarbejder mellem studerende og omverdenen.  

 

Tak til sociologiforeningen og til alle omkring uddannelsen for samarbejdet i 2020. 

 

 

Jakob Skjøtt-Larsen, studienævnsformand 

 
Sociologi og Kulturanalyse, SDU Esbjerg 
Vi optog i efteråret 2020 63 studerende på bacheloruddannelsen i Sociologi og Kulturanalyse og 

25 på studerende på kandidatuddannelse i Cultural Sociology.  Begge tal er væsentligt højere end 

i 2019. Året har selvsagt været præget af diverse Corona-relaterede udfordringer såsom studie-

start på en kandidatuddannelse, hvor al undervisning skulle foregå online og flere studerende 

netop var ankommet til landet. 

 

En anden væsentlig nyhed er at sociologi, sammen med resten af campus Esbjerg, er flyttet og 

nu deler bygninger med UC Syd. Det er tanken, at den fysiske sammenlægning skal bane vejen 

for eventuelle undervisnings og forskningssamarbejder fremover. 

 

En lidt kedelig nyhed er, at det nye spor i rural sociology på kandidatuddannelsen må lukkes ned 

igen grundet manglende studenterinteresse. Kandidatuddannelsen vil fremover køre med et en-

kelt spor i social transformation processes. 

 

På forskningssiden har der også været en del aktivitet og en del publikationer, ligesom der har 

været held med at skaffe eksterne bevillinger. Blandt andet har vi fået en ny Ph.d.  studerende, 

Mille Larsen, der skal lave et projekt om borgerdrevne fællesskabsøkonomier omkring daglig-

varebutikker. Andre nyopstartede forskningsprojekter fokuserer på kulturens betydning for bæ-
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redygtig udvikling i landdistrikter (Pia Johansen), på hvorledes Covid-19 krisen har påvirket kom-

munikation mellem lærere og forældre (Barbara Fersch), på forebyggelse af mikroplastic i natu-

ren (Annette Michelsen) og ejendomsfinansiering i landdistrikter (Barbara Fersch og Egon Noe). 

 
 
Pædagogisk Sociologi, Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse, Aarhus Universitet 
 
I Afdelingen for Pædagogisk Sociologi ved DPU er ansat 28 forskere (adjunkt, lektor, professor 

mso, professor, postdoc) og 10 ph.d.-studerende. Denne tyngde suppleres af flere tidligere pro-

fessorer og lektorer, som bidrager ved at afslutte forskningsprojekter og ved at støtte op om ak-

tiviteterne i afdelingen og naturligvis også overdrage erfaringer og vejlede yngre kolleger. Desu-

den trækker afdelingen på alumneforeningen, Foreningen for pædagogisk sociologi, der har ca. 

600 medlemmer, og som bidrager med karrierearrangementer, ved studiestart og i specialese-

minarer.  

 

Afdelingen er organiseret i forskningsprogrammer og forskningsenheder. Disse er etableret om-

kring forskellige genstandsfelter inden for den pædagogiske sociologi og har den pædagogiske 

sociologi som fælles videnskabeligt grundlag. For afdelingens vedkommende er programmet i 

social eksklusion og forskningsenheden i den pædagogiske profession særligt betydningsfulde. 

I begge tilfælde er der tale om tværdisciplinær forskning med en stærk sociologisk forankring. 

Kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi samt forskellige masteruddannelser – nogle under 

afvikling og andre under udvikling - er tilknyttet afdelingen, og afdelingens medarbejdere bidra-

ger til de nævnte uddannelser. På den måde sikres en tæt sammenhæng mellem forskning og 

undervisning, og dette understreger, at uddannelserne er og skal være forskningsbaserede. Kan-

didatuddannelsen i pædagogisk sociologi har i alt ca. 330 studerende indskrevet, fordelt på Cam-

pus Aarhus og Campus København. Lektor Niels Rosendal Jensen er afdelingsleder, mens lektor 

Anne Larson er formand for Uddannelsesnævnet for kandidatuddannelsen i Pædagogisk Socio-

logi.  

 

Der er stor aktivitet i forskningsprogrammer og forskningsenheder nationalt såvel som interna-

tionalt. Afdelingen havde påtaget sig værtskabet for Dansk Sociologkongres 2020, som var plan-
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lagt til at finde sted den 26. og 27. marts under overskriften ”Optimeringslogikker og forandrings-

processer: Konsekvenser for samfund og individer” med ca. 120 tilmeldte deltagere. Desværre 

lukkedes kongeriget ned 13. marts, og kongressen måtte aflyses. I skrivende stund overvejes 

mulige virtuelle arrangementer til erstatning for kongressen.  

 

 I 2019 har der været opslået en enkelt stilling i afdelingen, som endte med at tilføre afdelingen 

endnu en lektor. Der forventes opslået to stillinger i januar 2021, hvorved det er muligt at fastholde 

en tilstrækkelig lærer- og forskerstab. Afdelingen har en meget omfattende portefølje af eksternt 

finansierede projekter administreret af forskere tilknyttet afdelingen, relateret til folkeskole, ung-

domsuddannelse dagtilbud, kost og sundhed, skolekulturens sammenhæng med elevernes fag-

lige præstationer og ulighed m.v. Afdelingens forskere varetager en lang række projekter inden 

for kvantitativ forskning i regi af Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA) 

med mere end 60 medlemslande. Lektor Christian Christrup Kjeldsen er leder af Nationalt Center 

for S koleforskning (NCS) og medlem af IEA Standing Committee. De internationale kontakter og 

samarbejdet på tværs af landegrænserne har været underlagt restriktioner i denne periode. Det 

har inebåret, at besøg fra udenlandske forskere i afdelingen finder sted i et virtuelt format, lige-

som mange af afdelingens adjunkter, lektorer og professorer deltager i en ganske omfattende 

række af gæsteforelæsninger ved udenlandske universiteter, igen begrænset af de kendte re-

striktioner. Per 1. september 2020 knyttedes tre adjungerede professorer til afdelingen, nemlig 

Régine Sirota, René Descartes, Paris, Heinz Sünker fra Wuppertal og Michael May fra Wiesbaden.  

 

Afdelingen har netop i november og december 2020 igangsat en kollektiv udviklingsproces med 

henblik på at lære hinandens forskning bedre at kende, med henblik på at udveksle såvel teore-

tisk som metodisk indsigt og udvikle disse samt udvikle afdelingens profil og muligvis også med 

henblik på at justere kandidatuddannelsen. 

 

Med venlig hilsen  

Niels Rosendal Jensen, afdelingsleder 
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BSc in Business Administration and Sociology, CBS 

In 2020, the BSc in Business Administration and Sociology programme at CBS has stabilized the 

number of students accepted for the programme at 75 students, two thirds of which are female. 

For the offered places, the programme received more than 500 applications from all over the 

world (194 Q1 and 312 qualified Q2 applications), about 1/3 of the new students are international 

students. Both the number of applicants from abroad and the number of international students 

declined most possibly due to the uncertainties of the Covid19 pandemic. 

Of course, the BSc Soc programme just like all other study programmes across the world has 

been substantially affected by the Covid19 pandemic. Since mid-March 2020 we are in an extraor-

dinary situation, in which we had to substitute online teaching & learning for engaged interactive 

in-class teaching & learning. This was not at all an easy exercise. Struggling with these unknown 

circumstances required much extra time and energy from all people involved, study administra-

tion, teaching faculty and students, and it is fair to say that we have learned a lot about the ad-

vantages, but also the disadvantages of online teaching & learning. 

In June 2021, the first students who enrolled the reformed BSc Soc programme who were offered 

new courses in Consumer Culture and Marketing and Corporate Finance (including a sociological 

perspective on finance) will have completed the reformed programme. It is still too early for any 

substantial evaluation. It appears, however, that the changes in the exam formats, including more 

assignments during the semester –some of them mandatory, others voluntary– meet the increas-

ing demands for feedback of the students. 

One of the big challenges of any Sociology programme are the expectations from the outside and 

from the students that sociological approaches would be immediately applicable in addressing 

and solving the challenges of our times such as big data, climate change, diversity, inequality, 

technological disruption, to name but a few. For each course, we comprehensively discuss how 

to connect sociological theory and methods to such questions, while still providing the students 

with a comprehensive overview of the intellectual developments of the disciplines, a plurality of 

theories, and methods of analysis. In order to address some of the big questions (and related 

methods of analysis) more comprehensively, we offered – for the first time – a package of courses 

related to digital society in fall 2020 as electives. 
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This report is not the place here to present the achievements of our teaching faculty in terms of 

research and outreach. I would nevertheless want to use the opportunity to congratulate one of 

our Sociology students, Frederikke Viltoft Mygind, who received the Fonnesbech Student Award 

2020 for her academic skills, intellectual curiosity, and her qualities as a group member and team 

player. – This is what we are striving for in our programme. 

 

Alfred Reckendrees, Dr. phil., Associate Professor 

(Programme Director, BSc in Business Administration and Sociology) 

 

Socialvidenskab, RUC 
 
2020 har selvsagt været stærkt præget af Corona-krisen og arbejdet for, at studerende og ansatte 

skulle komme gennem den så nænsomt som muligt. Året var knapt komme ordentligt i gang før 

den stor sundhedshammer i form af den første coronanedlukning ramte os. På socialvidenskab 

formåede vi at få omlagt 98% af alle vores aktiviteter til forskellige online formater på 48 ti-

mer.  Der blev givet fuldgas med a lære MS-teams on the fly og i det store hele må det siges at 

det var en relativt succeshistorie. Det betyder ikke at der ikke har været mange relativt dyrekøbte 

erfaringer der har kostet tid og ressourcer og udviklingen af Plan b,c,d og nogen gange ,e… Ef-

terårssemestret var trodsalt mere nådigt men til gengæld anedes også en begyndende tæring 

både studerende og ansatte savner campus og hinandens selvskab, diskussioner og gensidige 

læring. Det kommende forårssemester ligger fra land i samme stil det bliver hård særligt med 

projektgruppedanelsen en hjørnesten og en del af uddannelsens DNA der første gang skal afvik-

les online, endnu et socialt eksperiment on the fly. 

  

Oven i CORONA blev året 2020 kendetegnet af lanceringen af en reforms af RUC's kombinations-

kandidat uddannelser. Som det er beskrevet i tidligere beretninger blev der gennemført en kan-

didat-reform tilbage i 2015 på RUC der ændrede vores uddannelsesstruktur i retning af en hoved- 

bifagsmodel hvor et  som hovedfag (fag 1) læses over 2 1/2 semestre i kombination med et bifag 

(fag 2), der læses over 1 1/2 semester. Denne model tilbyder stor fleksibilitet med mange speci-

aliseringsmuligheder omvendt har det vist sig at der også er mange transaktionsomkostninger 
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for de studerende såvel som for universitetet. På denne baggrund blev kandidat reformen søsat 

med det formål at RUC's kandidatuddannelser fra 2022 skal udgøres af hele kandidat uddannel-

ser der i format minder mere om det der ses ved landets andre universiteter.  For Socialviden-

skab betyder det at vi fra 2022 vil tilbyde en ny hel kandidatuddannelse med en væsentlig mere 

entydig Socialvidenskabelig profil.  

  

I grove og endnu ikke helt fastlagte træk er formålet med den nye Socialvidenskab at sætte kan-

didaterne i stand til at arbejde analytisk, reflekteret, kritisk og løsningsorienteret samfundsmæs-

sige forandringsprocesser, udfordringer og konkrete kriser, som følger af f.eks. klimaforandrin-

ger, globalisering, nye styringsformer, digitalisering, demografiske ændringer, pandemier, mi-

gration, prekarisering og accelererende social og politisk polarisering og ulighed. Samtidig sæt-

ter uddannelsen fokus på en række udfordringer omkring forholdet mellem retfærdighed, bære-

dygtighed og effektivitet der nødvendiggør en kritisk refleksivitet. Udgangspunktet for den nye 

Socialvidenskabsuddannelse er, at vores samtids komplekse og sammensatte forandringsdyna-

mikker og problemstillinger bedst forstås, analyseres og forklares med afsæt i en tværfaglig og 

stærkt metodisk funderet tilgang. På denne baggrund baserer Socialvidenskab sig på en, i det 

eksisterende uddannelses-landskab, unik kombination af teorier og metoder fra sociologi, an-

tropologi, politologi, økonomi og jura. Den nye Socialvidenskab er bygget op omkring tre brede 

problemorienterede spor eller tematikker der fokuserer på A) Sociale forandringsprocesser og 

Samfundsmæssige opdelinger, B) Velfærd og Ulighed og C) Køn og Mangfoldighed. Vi glæder os 

til frem over at kunne give et mere konkret billede af den nye Socialvidenskabsuddannelse og 

selvfølgelig også byde nye studerende velkommende når de tid kommer. 

  

2020 var som 2019 præget af at dimensioneringen dette har bl.a. været medvirkende til en lille 

nedgang i antallet af studerende (10) igen i år så der nu er 225 kandidatstuderende til gengæld er 

der flere der læser Socialvidenskab som fag 1 (103 mod 95 i 2019). På trods af reformen og corona 

arbejdes der forsat på at forbedre studiemiljøet, mindske frafald, øge gennemførelsen og styrke 

beskæftigelsen for vores kandidater. 

  

Med venlig hilsen, 

Troels Schultz Larsen, Studieleder på Socialvidenskab 
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Valg af formand og bestyrelse i Dansk Sociologiforening 
 

Valg 2021 Navn På valg Fortsætter/genopstil-

ler 

Formand Anna Ilsøe Nej Fortsætter 

Næstformand Pelle Korsbæk Sørensen Ja Genopstiller 

Bestyrelsesmedlem Barbara Fersch Ja Genopstiller 

Bestyrelsesmedlem Alberte Alsø Dokkedal Nej Går på barsel 

Bestyrelsesmedlem Anna Sofie Bach Ja Genopstiller 

Suppleant, bestyrelsen David Reimer Nej Fortsætter 

Suppleant, bestyrelsen Pia Heike Johansen Ja Genopstiller 

Suppleant, bestyrelsen Søren Lund Frandsen Nej Fortsætter 

Bestyrelsesmedlem, kasserer Emma Steffensen Bach Nej Fortsætter 

Bestyrelsesmedlem Jonas Thorborg Stage Nej Fortsætter 

Studenterrepræsentant Laura Bejder Jensen Nej Fortsætter 

Barselsvikar/bestyrelsesmed-

lem 

Therese Bay-Smidt Chri-
stensen 

Nej Opstiller 

 

Æresmedlemmer: Kirsten Meyer. 

 
Repræsentanter til internationale samarbejder: 

- NSA: Pelle Korsbæk Sørensen og Jonas Thorborg Stage. Suppleant: Alberte Alsø Dokkedal. 

- ESA: Pia Heike Johansen. Suppleant: Barbara Fersch.  

- ISA: Anna Ilsøe og Barbara Fersch. 

Revisorer: Kirsten Meyer og Heine Andersen. På valg. 


