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c/o Sociologisk Institut, Øster Farimagsgade 5, Postboks 2099, 1014 København K,
Tlf: 35 32 35 02, www.sociologi.dk

9. januar 2013

Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Sociologforening 2013
Torsdag d. 24. januar
Kl. 16:30-18:00 på Roskilde Universitet, Universitetsvej 1, 4000 Roskilde, Bygning 01.
Tilmelding er ikke nødvendig.
Punkter til dagsordenen modtages af formand Anders Petersen (apt@socsci.aau.dk)
senest den 21. januar.
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. 23. januar.

På vegne af bestyrelsen
Anders Petersen
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Dagsorden for generalforsamling i Dansk Sociologforening 24. januar 2013.
Forslag til dagsorden.
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Formandens beretning.
4. Kassererens beretning.
5. Budget for foreningen i 2013, herunder fastsættelse af kontingent.
6. Beretning og regnskab 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 CESAU, Aarhus Universitet.
12. Beretning fra Aalborg Universitet.
13. Beretning fra Syddansk Universitet, Esbjerg.
14. Behandling af indkomne forslag.
15. Valg af redaktionen til Dansk Sociologi.
16. Valg af bestyrelsesformand i Dansk Sociologforening.
17. Valg af bestyrelse til Dansk Sociologforening.
18. Valg af revisorer.
19. Eventuelt.

På vegne af bestyrelsen
Anders Petersen
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Formandens beretning.
Efter valget af en ny bestyrelse på generalforsamlingen i Århus 2012, har bestyrelsen
afholdt 7 møder, hvor vi har varetaget den daglige drift.
Bestyrelsen har i 2012 bestået af Anders Petersen (formand), Anders Blok
(næstformand), Kristian Karlson, Sabine Klinker, Gorm Harste, Kirsten Meyer
(æresmedlem), Elisabeth Hultcrantz (æresmedlem), No Emil Kampmann (kasserer),
Lasse Liebst, Pelle Korsbæk Sørensen (suppleant), Kaveh Shamshiri-Petersen
(suppleant), Mathias Herup Nielsen (studenterrepræsentant), Rasmus Karkov
(studenterrepræsentant). Heine Andersen og Martin Munk (revisorer). Marie Blomgren
(studentermedhjælper). Bestyrelsen har været behageligt effektivt understøttet af sekretær
Lene El Mongy på Sociologisk Institut, KU. Vi vil gerne rette en stor tak til Lene, som
altid er til stor hjælp i det organisatoriske og praktiske arbejde.

Foreningens kerneaktiviteter.
I løbet af 2012 har foreningen igen været vært for en række foredragsaftener, både i
København og i Aalborg. I alt er det blevet til ti styks – otte i København (hvoraf et var et
fælles arrangement med Sociologisk Institut på KU, hvor Hartmut Rosa holdt foredrag)
og to i Aalborg. Nogle foredrag her tiltrukket en hel del tilhørere, mens andre kun har
tiltrukket få. Særligt har det været vanskeligt at trække folk til foredrag i Aalborg, hvilket
bestemt ikke kan tilskrives kvaliteten af oplæggene – den har ikke fejlet noget. Forårets
kommende foredragsrækker ligger endnu ikke fast.
Bestyrelsen har igen i år haft studentermedhjælper Marie Blomgren ansat. Marie har
deltaget i en del bestyrelsesmøder, hvor hendes arbejde er blevet diskuteret. Maries
arbejdsopgaver har ligesom sidste år bestået i, at scanne gamle udgaver af Dansk
Sociologi, hjælpe med afviklingen af foredrag ligesom hun har bistået os med PRarbejde, kommet med indspark til nyhedsbreve samt opdateret vores Facebookprofil.
Medlemstallet er, som det har været de seneste år, svingende. Vi har stadig flest
medlemmer, som er studerende. I år er der 296 almindelige medlemmer og 380 studentermedlemmer.
Bestyrelsen har i løbet af året arbejdet på at ændre hjemmesidens design. Det nye design
har været klar i noget tid, og det er således effektueret. Dette har gjort hjemmesiden mere
overskuelig, synes vi, til gavn for alle dens brugere. Således har vi nu fjernet alle de døde
links på siden, opdateret indholdet generelt og gjort den mere tilgængelig ift. nyheder
osv.
Vi udsender fortsat nyhedsbrevet. Vi forsøger at komme ud med et nyhedsbrev et par
gange per semester og i forbindelse med forestående foredrag.
Nyheder.
I slutningen af december måned var jeg med til at aflevere, på vegne af Sociologisk
Institut på KU og Dansk Sociologforening, et bud på at København skal være vært for
ISA Forum of Sociology i 2016. Buddet er blevet udarbejdet i et samarbejde mellem
Dansk Sociologforening, Sociologisk Institut på KU, Wonderful Copenhagen og Bella
Center. Buddet kan ses på vores hjemmeside: www.sociologi.dk. For nylig blev jeg af
ISA gjort opmærksom på, at følgende også havde indgivet et bud: Wien, Budapest og
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København. Repræsentanter for de tre skal præsenterer deres bud for ISA’s exekutiv
komité i Bilbao, Spanien d. 14-15 marts 2013.
Formandsskifte
Efter to år på posten har jeg besluttet mig for at træde tilbage. Nye arbejdsopgaver kan
simpelthen ikke kombineres med formandsposten. Valget har ikke været nemt, for jeg har
nydt at være formand for denne forening. Arbejdet sammen med den øvrige bestyrelse
har jeg fundet yderst interessant, morsomt og meget givende. Og så er jeg også tilfreds
med de resultater, som bestyrelsen og jeg har opnået. Vi har givet foreningen en mere
international profil igennem de to ISA-ansøgninger – forhåbentligt vinder vi ISA-Forum.
Vi har lavet en række glimrende foredragsarrangementer både i Aalborg og i København.
Vi har gjort foreningen mere synlig, blandt andet via et quiz-arrangement i København.
Vi har givet sociologistuderende bedre mulighed for at deltage i både Dansk
Sociologkongres og Nordisk Sociologkongres ved at give dem finansiel støtte. I den
kommende tid laver foreningen desuden efteruddannelsesarrangementer for
medlemmerne samt arrangerer en minikonference med titlen ”Er du sociologisk
opdateret?”
Alt dette giver mig god tro på, at den kommende bestyrelse går en god fremtid i møde –
og at foreningen i bare stigende grad vil vise sin berettigelse. Men intet kommer af sig
selv. I den forbindelse vil jeg gerne slå på tromme for, at de forskellige sociologiske
miljøer rundt om i landet bakker endnu mere op om foreningen, dens virke og dens
arrangementer. Dette halter, efter min mening, noget.
Slutteligt vil jeg ønske den nye bestyrelse og den nye formand held og lykke i fremtiden.
Mange venlige hilsner
Anders Petersen,
Formand for Dansk Sociologforening
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Dansk Sociologforening
Regnskab 2012/ budget 2013
BUDGET 2012

REGNSKAB

BUDGET 2013

Indtægter
Kontingenter 1)
Renter
Kongres
I alt

411.000
2.500
0
413.500

385.525,00
5.036,87
0,00
390.561,87

389.000
5.000
0
394.000

Udgifter
Tidsskrifter
Acta
Dansk Sociologi
I alt

35.000
217.000
252.000

35.634,08
206.850,00
242.484,08

36.000
203.000
239.000

25.000
20.000
1.000
10.000
5.000
61.000

22.877,63
14.033,20
0,00
0,00
1.383,00
38.293,83

25.000
15.000
1.000
10.000
5.000
56.000

28.750
30.000
2.500
8.000
13.000
20.000
102.250

28.750,00
15.957,26
1.400,00
1.159,20
12.140,86
20.102,50
79.509,82

28.750
25.000
1.500
1.500
13.000
25.000
94.750

2.000
0
2.000

1.749,15
0,00
1.749,15

2.000
2.000
4.000

417.250

362.036,88

393.750

-3.750

28.524,99

250

Møder
Bestyrelsen
Medlemsmøder
Årsmøde/generalforsamling
Studenterseminarer
Kongres
I alt
Kontorhold
Forretningsfører
Studentermedhjælp 2)
Kontorhold og gebyrer
Porto
PBS
Hjemmeside
I alt
Int. organisationer
ISA
ESA
I alt
Udgifter i alt
Resultat

1) Medlemstallet udgjorde ved udgangen af 2012 676 medlemmer: 296 kandidater og 380

studerende.
2) Vores studentermedhjælp har brugt væsentligt færre timer end budgetteret, hvorfor den lavere udgift. I
2013 forventes flere opgaver, og derfor et større timeforbrug.
7. januar 2013
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Dansk Sociologforening 2012
Balance 2012

Aktiver
Kasse

0,00

BG Bank
Giro
Toprentekonto

140.297,43
205.034,15

I alt

345.331,58

Passiver
Tilgodehavende:
Tidsskriftet Dansk Sociologi
Kontingenter

-35.000,00
-11.200,00

Egenkapital pr. 01.01.12
Over/underskud 2012

363.006,59
28.524,99

I alt

345.331,58

7. Januar 2013
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Beretning fra tidsskriftet Dansk Sociologi 2012
Hvad angår økonomien for nærværende beretningsårs vedkommende, viser det vedlagte regnskab et
overskud på kr. 42.829, hvor der for det forrige beretningsårs vedkommende var et underskud på kr.
36.698. Dette underskud henførte sig til, at tidsskriftet i 2011 ikke opnåede støtte fra FSE. Det blev også i
beretningen for 2011 noteret, at tidsskriftet siden igen opnåede støtte fra FSE lydende på kr. 130.000 til
anvendelse i 2012-2013.
Regnskabet for indeværende beretningsår kræver imidlertid nogle yderligere uddybende kommentarer.
Det er fra centralt hold på Københavns Universitet blevet besluttet, at alle projektmidler - og driften af
Dansk Sociologi er i denne sammenhæng at opfatte som et projekt - skal administreres af Københavns
Universitets regnskabskontor, der også står for revision af regnskabet. Dette betyder flere ting: For det
første, at tidsskriftets udgifter til revision bortfalder (hvor nærværende regnskabs udgiftspost desangående
henfører sig til revision udført i 2011). Det betyder imidlertid også, at der skal erlægges overhead til
Københavns Universitet i forbindelse med eksterne midler, hvor bevillingen fra FSE er at betragte som en
sådan ekstern bevilling. Af samme årsag optræder bevillingen fra FSE på indtægtssiden med kr. 45.139
og ikke det fulde beløb på kr. 65.000. Mere afgørende er imidlertid, at i og med at Københavns
Universitets regnskabskontor har overtaget regnskabsføringen, skal der – ifølge oplysninger fra det
samme regnskabskontor – ikke betales moms af de afholdte udgifter, hvad selvsagt hidtil har været en
væsentlig post i tidsskriftets økonomi. Det er i stort omfang denne momsfritagelse, der generer et
overskud i 2012. Hertil skal imidlertid bemærkes, at underskuddet på 36.000 i 2011 blev midlertidigt
dækket af Sociologforeningen med et beløb på kr. 35.000, hvorfor tidsskriftet er foreningen dette beløb
skyldigt. Sammenfattende betyder dette altså - forudsat at regnskabskontorets oplysninger og praksis er
korrekte – at tidsskriftets økonomi også efter bortfald af støtte fra FSE fra og med 2014 ser mindre
truende ud, end situationen hidtil har tegnet sig.
Hvad angår det redaktionelle arbejde, er der som sædvanligt opereret med 4 numre, hvor det sidste
nummer i 2012 i skrivende stund desværre er blevet forsinket og først udkommer her i begyndelsen af det
nye år. Det første nummer i 2012 var et temanummer om ’Klimasociologi’ forestået af Esther NørregårdNielsen med Anders Blok som gæsteredaktør, der takkes for sin indsats i så henseende. Der blev i de
hidtil udkomne numre i alt publiceret 13 artikler, 1 review-essay, 1 kommentar og 8 anmeldelser.
Redaktionen har også i 2012 kunnet notere sig en stabil 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 samtidig sige vore reviewere mange tak for deres
ihærdige og grundige indsats i forbindelse med bedømmelse af tilsendte manuskripter.
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Abonnementerne fordeler sig for 2012's vedkommende på de enkelte kategorier som følger - med tallene
for de forrige år til sammenligning:

Institutionsabonnementer
Personlige abonnementer
Studenterabonnementer
Medlemsabonnementer:
Almindelige
Studerende
Fri-abonnementer
I alt

2012
126
27
36

2011
139
50
46

2010
148
57
53

2009
156
65
53

2008
162
63
51

2007
177
66
55

2006
183
76
86

2005
191
71
78

2004
193
67
85

296
380
25
890

305
418
27
985

297
428
27
1010

279
464
27
1044

267
439
27
1009

296
474
27
1095

295
495
27
1162

304
483
27
1154

291
377
26
1039

Redaktionen må igen notere sig et fald i abonnementstallet for alle typer abonnementer. Et bud på det
faldende antal abonnementer kunne være de stramme økonomiske tider, der også rammer Dansk
Sociologi. Redaktionen har ikke i forbindelse med manglende fornyelse af abonnementer fået
tilbagemeldinger om, at dette skulle være foranlediget at tidsskriftets faglige kvalitet eller relevans.
Redaktionen har ikke – hverken på baggrund af økonomien eller det faldende abonnementstal – fundet
anledning til at ændre abonnementspriserne.
Redaktionen blev på sidste års generalforsamling udvidet med Anders Ejrnæs (RUC), Janus Hansen
(CBS) og Klaus Levinsen (SDU), ligesom Katrine Carstensen tiltrådte som studenterrepræsentant i
redaktionen. Dette har foranlediget både en større faglig bredde i redaktionen og en betydelig lettelse i det
redaktionelle arbejde. Udover de ovennævnte har redaktionen i 2012 bestået af Gitte Sommer Harrits,
Esther Nørregård-Nielsen, Anja Jørgensen, Mikkel Bo Madsen og Allan Madsen. Mikkel Bo Madsen og
Allan Madsen er på valg til redaktionen og er for begges vedkommende indstillet på genvalg.
På redaktionens vegne
Med venlig hilsen
Allan Madsen
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Tidsskriftet Dansk Sociologi.
Resultatopgørelse 1. januar – 31. december 2012, uden moms.

Indtægter:

2012

2011

Abonnementer
Løssalg
Dansk Sociologforening
Bevilling fra Forskningsrådet
Copy Dan

93.828
1.751
206.850
45.139
37.407

117.491
4.823
218.550
0
30.592

Indtægter i alt:

384.975

371.456

83.865
28.700
7.500
6.176

104.262
56.000
17.213
8.500

3.400
86.250
9.600
97.554
516

0
86.250
12.050
95.466
745

6.409
12.176
0

12.069
5.152
10.447

Udgifter:
Produktion af tidsskriftet:
Trykkeri
Lay-out
Korrektur og oversættelse
Køb af billeder og bog til anmeldelse
Administration m.v.:
Annoncering
Sekretærhjælp
Revisor
Porto
Gebyrer
Mødeudgifter, inkl. hj.sideopdatering
og kontingent til FDK
Rejseudgifter
Nettomomsafregning
Udgifter i alt:

342.146

408.154

Årets resultat:

42.829

-36.698

Gæld til Dansk Sociologforening fra 2011: Kr. 35.000.
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Årsberetning 2012 Nordisk Sociolog Forbund (NSF)
http://www.nordicsociologicalassociation.org/pub/
Den 15.-18. august 2012 blev der afholdt nordisk sociologkongres med temaet trust and social
change i Reykavik med knap 300 deltagere. Kongressen forløb planmæssigt og vellykket, og
deltagerne havde bl.a. glæden ved at høre keynotespeakerne: Donatella Della Porta, Jonathan
Jackson, Stefan Svallfors og Alex Callinicos.
Nordisk Sociologforbund gav igen i år tilskud til i alt 25 studerendes deltagelse med det formål at
forsøge at få flere studerende til at præsentere et paper på nordisk sociologkongres.
Studentertilskuddene betød, at vi kunne sende i alt 7 danske studerende fra Københavns Universitet,
Roskilde Universitet, Århus Universitet og Ålborg Universitet til konferencen.
Den næste nordiske sociolog kongres vil blive afholdt i Lund, Sverige, 14-16. august 2014. Tema,
keynotespeakers, hjemmeside for konferencen mm. er endnu ikke fastlagt, men man kan altså
allerede nu sætte kryds i kalenderen.
Redaktionsarbejdet for foreningen tidskrift ACTA Sociologica varetages af den Norske forening.
Tidskriftet modtager ca. 100 artikler pr år, hvilket er tilfredsstillende, selvom redaktionen også
gerne ser endnu flere indsende artikler til tidskriftet. I perioden fra 2009-2012 er der blevet indsendt
30 artikler fra danske forskere, hvilket i relation til størrelsen på den Danske sociologforening, er
lidt under gennemsnittet i forhold de andre lande i NSF.
Der er årligt sat omkring 250.000 kr. af til at støtte projekter der omhandler nordisk sociologi. I
2012 blev der givet støtte til følgende projekter:
Møte i Scandinavian Critical Roundtable
Studenter til Nordisk i Reykjavik
Drift av tidsskriftbasen til NSF
Drift av tidsskriftet Icelandic Society
Samling av redaktører av nordiske sosiologtidsskrifter på Island (del 2)
Nordisk panel under Sosiologkonferanse i Stockholm 2012

10 000
150 000
10 000
14 000
70 000
(25 000)

Yderligere information om hvilke typer projekter, der kan bevilliges støtte og beskrivelse af
hvordan man søger kan findes på foreningens hjemmeside under punktet ”Søk støtte”. Vi opfordrer
varmt interesserede i at ansøge, da der de sidste par år har været relativt få ansøgninger, og derfor
meget høj bevillingsrate.
Endeligt kan det fremhæves at NSF har gennemført en analyse af hvilke fællesudfordringer der for
sociologiske tidskrifter i medlemslandene. Arbejdet førte til en rapport som kan findes på NSF’s
hjemmeside, samt til etableringen af et netværk for nordiske sociologtidsskrifter (se bevilling
ovenfor). Endvidere har projektet også ført til udarbejdelsen af samlet oversigt over sociologiske
tidskrifter i norden. Listen kan findes på: http://www1.svt.ntnu.no/nsajournals/. Man er meget
velkommen til at kontakte undertegnede, såfremt man gerne vil have tilføjet tidskrifter til listen.
Kirsten Meyer & No Emil Sjöberg Kampmann

Årsberetning 2012
International Sociological Association (ISA) http://www.isa-sociology.org/
2012, der ligger midt mellem verdenskongresserne i 2010 og 2014, har været præget af en lang
række konferencer arrangeret af forskellige forskningskomiteer, arbejdsgrupper og tematiske fora.
Enkelte af disse har også konferencer på programmet i 2013. Yderligere oplysninger herom kan
findes på foreningens hjemmeside: http://www.isa-sociology.org/conferences.php, hvor der også er
omtalt andre konferencer arrangeret af fx. nationale sociologforeninger, der antages at have interesse for foreningens medlemmer.
I 2012 gentog man også succesen fra 2008 med at arrangere et Forum of Sociology, som en erstatning for de tidligere Research Council konferencer, hvor også de forskellige forskningskomiteer har
haft mulighed for at placere deres midtvejs- og ad hoc konferencer. Dette Forum of Sociology blev i
2012 afholdt i Buones Aires.
Den næste verdenskongres afholdes 13. til 19. juli 2014 i Yokohama, Japan. Yderligere oplysninger næste verdenskongres kan findes på foreningens hjemmeside: http://www.isasociology.org/congress2014/
Dansk Sociologforening forsøgte i samarbejde med Sociologisk Institut på Københavns Universitet
og Wonderful Copenhagen at byde på verdenskongressen i 2018 men blev ikke shortlistet – primært
pga. prisniveauet i København. Sociologisk Institut, Københavns Universitet og Wonderful Copenhagen er ved at undersøge mulighederne for at få Forum of Sociology i 2016 til København, da dette er så meget mindre både tids- og deltagermæssigt, at man ville kunne placere størstedelen af aktiviteterne i Københavns Universitets lokaler og derigennem få prisniveauet ned. Om det lykkes vil
blive afklaret i løbet af sommeren 2013.
Man kan blive medlem af ISA ved at gå ind på organisationens hjemmeside og klikke ind på individuelt 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, KU, 2012-2013

Som sædvanligt har der været et godt og konstruktivt samarbejde mellem Sociologforeningen og
Sociologisk Institut på Københavns Universitet. Samarbejdet har i det forløbne år bl.a. været koncentreret
om at få internationale sociologiske konferencer til Danmark. Vi har forsøgt i første omgang i fællesskab at
få ISA’s verdenskongres til Danmark, men blev ikke udvalgt. Hovedsageligt fordi omkostningerne ved
konferenceafholdelse er dyrere i Danmark end i mange af de lande vi ’konkurrerer med’. Både Sociologisk
Institut og foreningen lærte dog en del af processen og vi har netop – igen i fællesskab – budt ind på en
anden ISA konference (Forum konference – lidt mindre end verdenskongressen), som vi måske håber på at
kunne lokke til København i 2016. Samarbejdet med foreningen har været forbilledligt i den sammenhæng.

Af andre fælles arrangementer kan nævnes diverse foredrag, der har været afholdt af foreningen på KU,
samt samarbejdet omkring tidsskriftet Dansk Sociologi o.m.a. Samtidigt har Sociologisk Institut forestået
Sociologforeningens administrative opgaver, hvilket har været varetaget af Lene El Mongy. Lene skal også i
år takkes for indsatsen, som bl.a. bidrager til at sikre tæt kontakt mellem foreningen og Sociologisk Institut.

Skulle vi have et lille ønske til et område hvor vi måske kunne styrke samarbejdet, kunne det være i forhold
til vores studerende, herunder særligt de nye studerende. Vi kunne sikkert i fællesskab få meget ud af at
styrke indsatsen med at synliggøre foreningen overfor studenterne og øge samarbejdet med nogle af de
andre typer foreninger, der eksisterer for sociologi studerende og for sociologiske kandidater (fx alumne
foreningen på Københavns Universitet).

Afslutningsvis skal der bare takkes for endnu et år med godt samarbejde. Vi ser frem til et lige så godt
samarbejde i 2013.

Med venlig hilsen

Carsten Strøby Jensen
Institutleder, Sociologisk Institut, Københavns Universitet.
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Beretning for CESAU, 2012
Center for sociologiske studier, Aarhus Universitet (CESAU) er et samarbejde
mellem en række miljøer på Aarhus Universitet. Centeret blev oprettet januar 2010.
Centerets administrative del består af en centerledelse på fire delvist frikøbte forskere
samt en række studentermedhjælpere.
Centerets opgave består i at facilitere samarbejde omkring sociologien på Aarhus
Universitet. Det sker dels via centerets egne initiativer, dels ved at understøtte
arbejdet i de aktuelt 15 forskergrupper, der er tilknyttet centeret. Ca. 200 forskere er
medlem af disse grupper.
I 2012 er CESAU fysisk og administrativt flyttet fra Statskundskab på School og
Business and Social Science til Institut for Kultur og Samfund ved Faculty af Arts.
Flytningen har giver en del turbulens hen over sommeren, men nu er centeret i gang
med at levere sine kerneydelser på højeste plan igen.
Dansk Sociologikongres, 2012
CESAU var i 2012 arrangør af Dansk Sociologikongres. Det var et stort arbejde, men
mundede så til gengæld også ud i en vellykket kongres med over 200 deltagere og
mere end 100 oplæg.
Aarhus Lectures
Aarhus Lectures er en forelæsningsrække opstartet i 2012. Formålet er at kunne
præsentere nogle kapaciteter fra den internationale sociologiske stjernehimmel på
Aarhus Universitet. Forelæsningsrækken blev indledt den 16. april, hvor et stopfyldt
auditorium hørte Zygmunt Bauman forelæse om ’Liquid Modernity Revisited’. (Alle
har mulighed for at se eller gense forelæsningen på www.cesau.au.dk). Anden runde
af Aarhus Lectures finder sted den 14. januar, 2013 hvor professor Hartmut Rosa
indtager podiet. Det er planen at afholde mindst én Aarhus Lectures om året.
Forskningsgrupper
CESAU er et netværk af forskere organiseret i 15 forskningsgrupper. Seneste skud på
stammen er forskergruppen om ’Migration og Mobilitet’, ligesom en gruppe om ’Stat,
Profession og Professionsuddannelse’ er i støbeskeen. Med varierende hyppighed
opsætter de forskellige forskningsgrupper workshops og seminarer. I 2012 har
CESAU således haft en række gæster fra ind- og udland herunder Rachel Brooks,
Bradley Levinson, Hans Uwe Otto, Lotte Holm, Hans Lucht, Charles Antaki, Helle
Porsdam, Thomas Brudholm, Andrew McMeeking, Harold Wilhite, Mikkel Jarle
Christensen, Søren Jagd, Niels Albertsen, Michael Young og Carl Anders Säfström.
Så vidt er der allerede for 2013 planlagt forskningsseminarer med så prominente
navne som Peggy Levitt, Lisa Blackman og Ha Joon Chang. Det skal nok blive godt!
Ph.d.-kurser
CESAU har også i 2012 udbudt en række velbesøgte kurser i sociologiske metoder (fx
kvalitative interviews, feltarbejde, tekstanalyse, statistik, Nvivo databehandling).
Endvidere har der været afholdt et kursus i ‘Professionsstudier i sociologisk
perspektiv’ samt udbudt et kursus i ‘Sociologiske analysestrategier’
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Studentergruppen
CESAU’s studentergruppe har i 2012 haft en læsekreds om Pierre Bourdieu’s
forfatterskab, har stillet skarpt på Michel Foucault i serien ‘Forsker i fokus’ samt
arrangeret ekskursioner.
Sociologiske studier
Fra bogserien ’sociologiske studier’, der udgives af Aarhus Universitetsforlag udkom
der i 2012 bogen ’Det skjulte klassesamfund’ skrevet af Stine Thidemann Faber,
Annick Prieur, Lennart Rosenlund og Jakob Skjøtt-Larsen. Dette var fjerde bog i
serien - men flere er på vej.
Alt i alt…
Alt i alt har 2012 været en god årgang for Center for sociologiske studier ved Aarhus
Universitet.

Mikkel Rytter, centerleder CESAU.
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Sociologiuddannelsen ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet

Sociologi fik et nyt studienævn per 1.2.2012 med fire nye studerende, som er valgt for en etårig
periode og fire fastansatte, som er valgt for en fireårig periode. Der var flere gengangere blandt de
ansatte, deriblandt studienævnsformanden.
Foråret i Aalborg gik bl.a. med til at implementere nogle af resultaterne fra internationaliserings
task forcens arbejde i 2011. Tre kurser på kandidatuddannelsen blev udbudt på engelsk på 7.
semester, alle med et pænt antal studerende her i efteråret.
Derudover fik vi endelig taget os sammen til at lave en dimissionsreception for vores
specialestuderende. Den gik af stabelen i august med 15 nyslåede kandidater samt familie og
venner. I alt ca. 50 personer deltog i arrangementet, som satte et vellykket punktum for flere år slid
med bøger og projekter.
2012 bød atter en gang på et rekordoptag på sociologi, med 190 optagne per 1.9, hvoraf 171 stadig
er indskrevet per medio januar 2013. Sammen med de knap 140 på 3. semester og de godt 110 på 5.
semester gør dette bacheloruddannelsen i sociologi til en af universitetets største, hvilket
opretholder presset på både lokaler og mandskab.
Der er således stadig en forholdsvis ekspansiv ansættelsespolitik på sociologi, og der er også nye
undervisningslokaler under planlægning. Vi har dog fortsat vores arbejde for adgangsbegrænsning,
som atter en gang har fået tommelen ned fra direktionen.
Mens bacheloruddannelsen går fra rekordoptag til rekordoptag, kniber det med at fastholde de
kandidatstuderende. Vi har således nedsat en ny task force, denne gang med fokus på fastholdelse af
en større andel kandidatstuderende. Task forcen ledes af Claus D. Hansen og kommer med
anbefalinger, bl.a. baseret på surveys blandt de studerende, sommeren 2013.
Som en følge af, at det samfundsvidenskabelige basisår og efterfølgende det
samfundsvidenskabelige fællessemester ikke længere er en del af sociologiuddannelsen på Aalborg
Universitet, har vi lavet en ny studieordning for bacheloruddannelsen, som træder i kraft fra
1.9.2013. Den indebærer, at alle de 6 semestre for første gang nogensinde hører ind under
studienævnet for sociologi. Her vil der bl.a. blive mere metodeundervisning, flere teorikurser og en
øget andel valgfag.
Bl.a. som en følge af de efterhånden store hold på bacheloruddannelsen har der i efteråret været et
forsøg med at aktivere de studerende til forelæsninger. Studienævnsformanden har anvendt ’student
response system’ i undervisningen i kvantitative metoder og statistik. Systemet er baseret på, at hver
studerende får et ’response card’, som anvendes til at besvare spørgsmål undervejs i forelæsningen,
hvor svarene umiddelbart kan aflæses i den pågældende Power Point-slide. Resultaterne fra forsøget
er meget gode: De studerendes er interesserede, svarvillige, møder i høj grad op til forelæsning og
giver en meget god evaluering af forsøget.
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Der er stadig stor opmærksomhed på konfrontationstid i undervisningen, bl.a. tilskyndet af
Rigsrevisionens undersøgelser af anvendelsen af taxameterforhøjelsen. De seneste målinger tyder
på, at vi er på ret vej, men at væksten ikke er prangende. De generelle timenormer for undervisning
er så på dagsorden, samtidigt som der afsøges andre muligheder for at give de studerende mere
undervisning.
Endelig gik den sædvanlige sociologiske minikonference af stabelen i oktober med ca. 120
deltagere under overskriften ’Byens dynamik’ med oplægsholdere fra SBI, KU, AAU og Applied,
London. Her var fokus rette mod sociologiens rumlige dimensioner.

På vegne af sociologiuddannelsen

Trond Beldo Klausen
Studienævnsformand

20

Årsberetning Sociologi og kulturanalyse i Esbjerg 2013.

Året har budt på både flere ansatte sociologer på SDU i Esbjerg og på en stigning i antal
studerende på studiet i Sociologi og kulturanalyse. Desuden har sociologiåret været præget af
et stort arbejde med at udvikle kandidat uddannelsen Cultural Sociology.
Der har i 2012 været to stillingsopslag som adjunkt inden for kultursociologi og to ph.d.
stillingsopslag inden for henholdsvis Politisk sociologi og Kultursociologi. Der har efter
Esbjerg forhold været mange kvalificerede ansøgere. En adjunkt blev ansat i foråret og en
adjunkt og den ph.d. studerende i Politisk sociologi er ansat fra februar 2013. I 2012 blev
forskningsgruppen inden for Rural og kultursociologi på SDU campus Esbjerg desuden tilført
gode engagerede kræfter fra tre nye videnskabelige assistenter, som ikke mindst har taget fra
i forhold til den faglige undervisningsdækning på uddannelsen.
På bacheloruddannelsen i Sociologi og kulturanalyse steg optaget til over 70, men det mest
glædelige i den forbindelse var at antallet af 1. Prioriteter kom op på 64 studerende. Det er vi
pænt stolte af, da det tyder på at arbejdet med at tydeliggøre vores profil begynder at bære
frugt. Studieleder har desuden etableret et rigtig godt samarbejde med aftagerpanel, hvor
medlemmerne viser stor interesse for studiet og er kommet med rigtig gode indspark til den
videre udvikling.
Studieleder har i 2012 introduceret til en tradition for udvælgelse af året semesterprojekt,
hvor aftagerpanelet tages med på råd. Prisen overraktes første gang i februar af Julie Riishøj,
sociolog ved Syd-og Sønderjyllands Politi. Vinderprojektet ’Afstigmatisering i et socialt
entrepreneurskab – et case studie af Muhabet’ er et 1. Semesterprojekt skrevet af Sofie
Gehlert Goth, Line Kristensen og Louise Frost Grønbech. Projektet er tilgængeligt på studiets
hjemmeside.
Der har i 2012 pågået et stort arbejde med at udvikle kandidatuddannelsen Cultural Sociology
som starter fra efteråret 2013. Studieleder har i samarbejde med medlemmer fra
aftagerpanelet arbejdet for udviklingen af en kandidatuddannelse med flere toninger. Som en
start udbydes studiet med to toninger: toningen Cultural sociology in Social Transformation
Processes og toningen Law, Power and Social Justice. Den sidstnævnte toning er udviklet i
samarbejde med sociologer fra Juridisk Institut på SDU, som også varetager undervisningen i
toningsfagene.
Den studenteroprettede lokale sociologiforening, har været mindre aktiv, hvilket særligt
skyldes at en stor del af de studerende som har været initiativtagere på efterårssemestret har
været enten på udenlandsophold eller i Studieorienterede projektforløb i organisationer i DK.

Pia Heike Johansen
Forskningsgruppen for rural- og kultursociologi SDU
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