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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 2023.  

Generalforsamlingen finder sted torsdag d. 23. februar 2023 kl. 18:00-20:00 i lokale 16.2.55 på 

CSS, Øster Farimagsgade 5. 

 

Generalforsamlingen er åben for alle medlemmer af Dansk Sociologiforening. 

 

Punkter til dagsorden modtages af sekretær Gitte Hegner senest d. 16. februar 2023 på: 

ghh@sdu.dk 

 

På vegne af bestyrelsen 

Barbara Fersch, forperson i Dansk Sociologiforening  
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Dagsorden for generalforsamling i Dansk Sociologiforening 
 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af referent 

3. Forpersonens beretning og kommende indsatser 

4. Kassererens beretning – herunder foreningens årsregnskab for 2022 

5. Budget for foreningen i 2023 

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 repræsentanter til internationale organisationer 

19. Eventuelt 
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Årsberetning 2022 fra forpersonen i Dansk Sociologiforening 

 

2022 har været et år med mange forandringer i Dansk Sociologiforening. Den 23. februar til den 

årlige generalforsamling stoppede det gamle forpersonskab, Anna Ilsøe og Pelle Korsbæk Sø-

rensen efter 7 år. Bestyrelsen takker for deres mangeårige indsats. Den nye bestyrelse blev valgt 

med Barbara Fersch som forperson og Alberte Alsø Dokkedal som næstforperson. 

 

Den første tid i 2022 var stadig præget af Corona. I starten af marts afholdte vi dog det første 

fysiske arrangement, ”Sociologi i virkeligheden”, hvor vi inviterede tre tidligere sociologistude-

rende, Louise Anker Nexø, Sara Dam Arvanaghi og Jonathan Priesholm Gårdhus, til at fortælle 

om tre undersøgelser de lavede som studerende. Disse undersøgelser er sammen med ni andre 

eksempler beskrevet i bogen ”Sociologi i virkeligheden”. Bogen er et studenterdrevet projekt, 

lavet på Sociologisk Institut, KU. Redaktør Daniel Nordstrand Frantzen præsenterede bogen. Alle 

fire gæster fortalte også om, hvad de laver i dag, efter de er blevet færdiguddannede som socio-

loger.  

 

Dansk Sociologkongres berammet til afholdelse den 24. og 25. marts på DPU blev desværre aflyst 

som kongres. Dels fordi man modtog relativt få abstracts, dels var det indtrykket, at mange holdt 

sig fysisk tilbage med baggrund i COVID-smittekurven. I stedet indbød DPU med David Reimer, 

Karen Wistoft og Niels Rosendal som organisatorerne til en sociologisk temadag den 25. marts 

på DPU Emdrup, hvor der var to aktiviteter: 

 

Det første var et oplæg fra Richard Anrun, University of California, med titlen “Optimization in 

Tertiary Education: Possibilities and Limitations of Next Generation Measurement Systems”. Her 

introducerede Anrun publikum for University of California – Irvine’s Next Generation Undergra-

duate Success Measurement Project, som består af data fra spørgeskemaer, evalueringer, lear-

ning management system clickstream logs og administrative journaler til at få det bedst mulige 

indblik i studerendes erfaringer og forløb. Det var især spændende, at det igennem disse data 

også var muligt at få et meget relevant indblik i studerendes trivsel gennem Coronapandemien. 
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Den anden aktivitet var en workshop ledt af Nate Breznau om “Open Science in the Social Sci-

ences – Issues and Solutions” som var en introduktion til overvejelser om og begrundelser for 

Open Science.  

 

En stor opgave i foråret 2022 var, sammen med bestyrelsen af Nordisk Sociologforbund, at finde 

de nye redaktørerer til Acta Sociologica, som skulle flytte til Danmark i starten af 2023 for fire år. 

Da der ikke kom et bud til første deadline i marts, blev den forlænget til 29. april, hvor vi modtog 

to gode og kvalificerede bud. Efter evalueringsprocessen med inddragelse af bestyrelsen i Dansk 

Sociologiforening og Nordisk sociologforbund blev Mikael Carleheden og Jonas Toubøl fra KU 

indstillet som nye redaktørerne.  

 

I 2022 skulle der også findes nye organisatoriske løsninger til Dansk Sociologiforening, da vore 

mangeårig sekretær, Lene El Mongy, valgte at stoppe ved udgangen af september. Endnu engang 

tusinde tak fra bestyrelsen for indsatsen gennem så mange år. Pga. af en større reorganisering 

på Sociologisk Institut, KU, viste det sig ikke at være muligt at beholde sekretærfunktionen på KU. 

Derfor indgik vi en aftale med Institut for Sociologi, Miljø- og Erhvervsøkonomi på SDU om at 

”købe” sekretærstimer. Dermed blev Gitte Hegner foreningens nye sekretær, og startede i okto-

ber. 

 

Ved udgangen af juni stoppede vores studentermedhjælp Josefine Ahrensbøll Schultz pga. ud-

landsophold. Bestyrelsen takker for arbejde og indsatsen. Der skulle også findes en ny løsning i 

forhold til forankring af studentermedhjælpen, som lykkedes i samarbejde med Forskningskol-

lektivet på Sociologisk Institut, KU, og i efteråret kunne vi byde velkommen til vores nye studen-

termedhjælp, Matilde Bredsdorff-Larsen.  

 

 

Efteråret har budt på tre spændende arrangementer:  

 

Den 8. november afholdte vi ”Sociologisk folkekøkken og samtalemiddag”, på KU, som var rettet 

mod sociologistuderende. Middagen var en såkaldt ”Grøn Samtalemiddag”, et koncept der er ud-

viklet af CONCITO i samarbejde med forskningsprojektet ”Sociale Drivkræfter og Barrierer for 
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Klimavenlig Kost”. Det indeholdt et ”appetizer ”-oplæg ved Morten Wendler Jørgensen om hvad, 

der former, hvor bæredygtigt vi spiser i vores hverdag, og en lækker middag, faciliteret af Tine 

Vestergaard fra CONCITO. Det var en interessant og hyggelig aften med god mad. 

 

Den 22. november afholdtes et debatarrangement om unges mistrivsel på AAU i København. 

Forskningen peger på, at unge i dag i stigende grad mistrives og rammes af diagnoser som angst, 

depression og stress. Nogle peger på, at årsagen skal findes i grundlæggende strukturer i vores 

samfund, andre finder årsagen i ungdomskulturen, uddannelsessystemet eller samspillet mel-

lem neuropsykologi og sociale processer. Til arrangementet gav Jørgen Elm Larsen og Søren 

Rudbæk Juul deres bud på, hvorfor unge mistrives i dag, og hvad vi kan gøre for at mindske 

unges mistrivsel.  

 

Årets sidste arrangement afholdte vi den 15. december på SDU i Esbjerg. Det handlede om græn-

sekonflikter i lyset af Ruslands krig i Ukraine. Vi havde inviteret to eksperter, til at fortælle os om 

baggrunden for konflikten, grænseregionsforker Katarzyna Stoklosa, SDU, og Sidsel Byskov 

Hansen, som driver en rådgivningsvirksomhed for expats og som fra 2015-2019 har været base-

ret i Moskva. Efter to spændende oplæg var der interessante diskussioner, også om hvordan 

konflikten muligvis kunne ende.  

 

I bestyrelsen vil vi gerne sige tak til alle oplægsholdere! Vi glæder os til et 2023 med mange 

spændende arrangementer! 

 

Med venlig hilsen, 

Barbara Fersch, forperson af Dansk sociologiforening 

 

  



 
  
 

7 
 

Kassererens beretning 

Kasserer Emma Steffensen Bach 

Årsregnskab 2022 

 
Regnskabet viser et overskud på kr. 144.015,94. 

Det budgetterede underskud var kr. -180.950. 

Det øger foreningens formue pr. 31. december 2022 til kr. 563.735,26.  

 
 

Differencen skyldes manglende fakturering og lavere forbrug til (møde)aktiviteter 

Differencen mellem det budgetterede underskud og det faktiske resultat for 2022 skyldes pri-

mært, at en stor udgift til tidsskriftet ikke er faktureret inden regnskabsårets udløb.  

Derudover har udgifterne været væsentligt lavere end budgetteret – særligt omkring møder. 
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Tidsskriftet 

Udgifterne til DJØF på kr. 156.250 for administration af Dansk Sociologi blev først faktureret i 

2023, så de vil være at finde på regnskabet for 2023 – men vedrører altså 2022-aktivitetsåret. 

Generalforsamlingen bør derfor se årsresultatet i den sammenhæng. Se i øvrigt note om posten 

i budget 2023.  

 

Udgifter til rejser og forplejning har også været væsentlig lavere end budgetteret.  

CopyDan-indtægterne er frafaldet, fordi Dansk Sociologi anses for at være et Open Access-tids-

skrift, da artiklerne efter et år er tilgængelige online. Bestyrelsen er i dialog med Djøf om mu-

lige løsninger herpå.  

 
Møder 

Her er brugt kr. 16.896,36 i 2022 mod budgetteret kr. 122.000. Foreningens puljer til arrange-

menter blev ikke søgt, der er brugt færre penge til medlemsmøder, og der er ikke afholdt kon-

ference, sommerlejr eller kongres. Kongressen blev aflyst efter flere udskydelser de senere år. 

 

Der er afholdt flere fysiske møder end de foregående år, og de samlede udgifter beløb sig til kr. 

10.313,86 (mod budgetteret kr. 25.000). Der blev ikke afholdt kurser for medlemmer i 2022, 

hvorfor posten på kr. 10.000 står uberørt hen. 

 

De seneste år er der ikke afholdt udgifter i forbindelse med generalforsamlingen, da de er ble-

vet afholdt online.  

 

Det er foreningens ambition at gøre opmærksom på de midler, man kan søge i foreningen, da 

der har været et ønske om at styrke miljøer og initiativtagere med sociologiinteresse. Puljen til 

international oplægsholder (kr. 10.000) kan også søges af lokalforeninger eller andre sociologi-

miljøer.  
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Kontorhold 

Løn til foreningens studentermedhjælper og bogfører er lavere end tidligere. Det kan skyldes 

restance ift. fakturering fra institutionerne, lønnen går igennem (SDU og Forskningskollektivet 

ved Sociologisk Institut, KU). Løn til studentermedhjælper udbetales løbende på baggrund af 

timeregistrering. De sender en samlet regning til os en gang om året.  

 

Vi forventer en restanceopkrævning i 2023, der vedrører 2022-løn pga. udskiftningen i begge 

stillinger. Fra bestyrelsens side vil vi i øvrigt takke mangeårige forretningsfører, Lene el Mongy, 

for den store indsats for både foreningen og tidsskriftet.  

 

Internationale organisationer 

Der er ingen udgifter til internationale organisationer i regnskabet 2022.  

ISA-medlemskab for 2022 er ikke faktureret, men forventes at komme sammen med 2023-

medlemskabet. ESA-medlemskab for 2023 og 2024 betales per faktura i 2023, og posten vil der-

for være dobbelt i budget 2023. 

 

Selvom det primært er udgifterne, der har været for lave i 2022, så har foreningen også haft 

færre indtægter end vanligt. Det skyldes dels frafald af CopyDan-indtægt, men mest væsentligt 

for generalforsamlingen er nok de faldende indtægter fra medlemskontingenter… 
 
 
Medlemstal 

Foreningen bøvler nemlig fortsat med et medlemsfald. Fra i alt 479 medlemmer i starten af 

2022, starter vi 2023 med i alt 449 medlemmer.  

 

Faldet er igen særligt sket blandt studerende, ledige og pensionister. Grafen viser medlemsud-

viklingen siden 1996, og som det fremgår, har foreningen altid oplevet store udsving blandt stu-

denter-, ledige og pensionistmedlemmer.  
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Foreningen bør fortsat være meget opmærksom på medlemstallene og at styrke foreningens 

forankring, særligt i overgangen fra studerende til færdiguddannet. Derudover bør indsatsen for 

at præsentere nye studerende for foreningen styrkes. 

 

Medlemstal, Dansk Sociologiforening 1996-2022 

 
 

Forslag til budget 2023 

Samlede indtægter er budgetteret til kr. 271.600. 

På udgiftssiden er der budgetteret med samlede udgifter på i alt kr. 622.645,00. 

Budgettet har dermed forslag om underskud på kr. -351.045. 

 

Indtægter 

Ved udarbejdelsen af forslag til budget for 2023 er der taget udgangspunkt i medlemstallet ved 

begyndelsen af 2023 og uændrede kontingentsatser (færdiguddannede i arbejde 800 kr.; stude-

rende/ledige/pensionister 400 kr. pr. år), så kontingentindtægterne i 2023 forventes at være kr. 

271.600,00. 
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Der budgetteres ikke med indtægt fra CopyDan, eftersom Dansk Sociologi nu anses for at være 

et Open Access-tidsskrift, da artiklerne efter et år er tilgængelige online. Selvom bestyrelsen er 

i dialog med Djøf om mulige løsninger herpå, er de for usikkert at budgettere med indtægten. 

Vi foreslår også at fjerne budgettet for renter. Vi har det seneste år oplevet at gå fra negative- til 

nul-renter, og det er uvist hvad situationen er den kommende tid, da renteudviklingen er meget 

ustabil for nuværende. 

 

Udgifter 

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

budgetteret de sidste mange år.  

 

Tidsskrifter: Udgiften til Dansk Sociologi – DJØF er fastholdt på kr. 165.000. Foreningen har de 

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

skriftet. DJØF og Dansk Sociologi er nået frem til at der fremover udgives tre tidsskrifter årligt. 

Derfor er beløbet justeret til kr. 165.000.  

 

Pga. manglende fakturering i 2022, indeholder budgettet for 2023 to gange kr. 165.000 = kr. 

330.000.  

 

Møder: Budgettet til udgifter i forbindelse med medlemsmøder, lokalforeningers arrangemen-

ter, 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. Det tager 

også højde for ambitionen om at afholde flere medlemsmøder. 

Bestyrelsen besluttede på møde d. 11. oktober 2022 at stille underskudsgaranti til konference i 

samarbejde med ESA RN 22: Midterm Conference på kr. 30.000. ESA research network 22 er 

under temaet Risk and Uncertainty. Beløbet er budgetteret under ”Sommerlejr/konference”.  

Da der ikke afholdes en Dansk Sociologikongres i 2023 (den blev aflyst i 2022, og der var ikke 

nogen, der viste interesse i at afholde en i 2023 i stedet), afsættes der ikke midler til denne post. 
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Kontorhold: Posten studentermedhjælp er budgetteret til kr. 40.000 med forventning om forhå-

bentlig højt aktivitetsniveau, men tilpasset en smule fra de senere års erfaring. Drift af hjem-

meside er reguleret til kr. 28.945. 

 

Int. organisationer: Der budgetteres med medlemskontingent til ESA og ISA for 2023, og posten 

til rejser fastholdes på kr. 15.000. 

 

 

15. februar 2023 

 

 

Emma Steffensen Bach 

Kasserer, Dansk Sociologiforening 
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Budget for 2023 mod regnskab og budget for 2022 
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Revisorerklæring vedr. Dansk Sociologiforenings årsregnskab for året 2022 
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Årsberetninger 2022 
 
Tidsskriftet Dansk Sociologi 
 
Ved udgangen af 2022 har tidsskriftet 82 abonnenter ekskl. medlemmer af Dansk Sociologifor-

ening, hvilket udgør en nedgang på 18 abonnementer set ift. 100 abonnenter i 2021. 

 

I kalenderåret 2022 er der udkommet tre numre: nr. 3 2021, nr. 1 2022, nr. 2 2022. Nr. 3 2022 vil 

blive afleveret til Djøf primo 2023  

 

Redaktionen har i 2022 bestået af Anton Grau Larsen (RUC), Anette Stenslund (SDU) Bella Marck-

mann (EVA), Jakob Laage-Thomsen (DPU), Poul Poder (KU), Lars Fynbo (VIVE, Klaus Hüls Levin-

sen (UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, Odense), Marianne Høyen (DPU) og Morten 

Brænder (AAU) Og fra her i 2023 deltager som nyt redaktionsmedlem Hans-Peter Y. Qvist (lektor 

på sociologi, Aalborg Universitet). Den repræsenterer således på en fornuftig vis forskellige so-

ciologiske miljøer i Danmark.  

 

En stor tak for indsatsen til Gunvor Christensen og Troels Schultz Larsen, som trådte ud af re-

daktionen i 2022, som også blev året, hvor Lene El Mongy stoppede som redaktionssekretær. Hun 

har gennem årtier været et fast, kontinuitetssikrende administrativt anker. Lene er savnet, og 

redaktionen er optaget af, hvordan man kan tilvejebringe nye procedurer, som sikrer administra-

tiv understøttelse, så redaktionsarbejde ikke belastes væsentligt med opgaver, som ligger ud 

over det rent redaktionelle arbejde. I den forbindelse kan det nævnes, at redaktionen går med 

overvejelser om at overgå til digitalt submissionssystem.  

 

Redaktionen arbejder fortsat ud fra en strategi om at have temanumre, da temanumre gør, at 

man kan tiltrække bidrag fra forskellige forskningsmiljøer, der arbejder med samme tematikker. 

Men redaktionen prioriterer også åbne numre, da det samtidig er attraktivt, at tidsskriftet demon-

strer spændvidden i den sociologisk faglighed i ét og samme nummer.  
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Redaktionen opfordrer foreningens medlemmer til vidt og bredt at gøre opmærksom på mulig-

hederne for at publicere forskellige typer af tekster i tidsskriftet. For at gøre det nemmere for 

uprøvede kræfter har vi på hjemmesiden lagt en vejledning med råd og anvisning i, hvordan man 

kan ombearbejde et speciale til en forskningsartikel.  

 

Som noget nyt vil vi fremadrettet introducere en ny form for artikel, nemlig rubrikken ”Sociologi-

ske metoder”. Den nye rubrik supplerer de øvrige formater og rubrikker, som allerede findes 

(artikler, essays, kronikker, anmeldelser, Ph.d.-omtaler osv.). Idéen er at give læserne indsigt i 

nye metoder indenfor sociologien og beslægtede områder. Metoder skal i denne sammenhæng 

forstås meget bredt, rækkende fra videnskabsteoretiske eller metodologiske overvejelser, via 

forskningsdesign og dataindsamling samt egentlige analysemetoder. 

 

Med venlig hilsen, 

Redaktionen for Dansk Sociologi  
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Nordic Sociological Association, NSA (Nordisk Sociologforbund)  
 
 
Nordic Sociological Association er fællesorganisationen for de nordiske 

sociologiforeninger. De deltagende lande er Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island. De nor-

diske sociologiforeninger har hver to repræsentanter i bestyrelsen for den fælles Nordic Socio-

logical Association (NSA). Forperson for bestyrelsen er Maria Brandén fra Sverige og næstfor-

person er Lena Näre fra Finland. Hjemmesiden for forbundet er: http://nordicsociologicalassoci-

ation.org/  

 

Der afholdes to bestyrelsesmøder hvert år, der går på skift i forskellige dele af Norden. I 2022 

blev der afviklet tre møder, da der var behov for et ekstra møde i forbindelse med valg af redaktør 

til Acta Sociologia. Bestyrelsesmøderne har ofte fokus på temaer, der kredser om forenings drift. 

I den forbindelse skal der træffes vigtige beslutninger om forbundets økonomi, projektstøtte, og 

konferenceudvikling. Bestyrelsen mødtes i Norge og i august i Island i forbindelse med NSA-

konferencen med temaet Myths and Realities of the Nordic Welfare State. Det ekstra møde blev 

afholdt online. 

 

I 2022 var der en enkel ansøgning om projektstøtte. Ansøgningen opnåede ikke støtte. Bestyrel-

sen har diskuteret en mulig løsning for at opnå flere ansøgere, hvor de nationale medlemmer 

forsøger at orientere det nationale sociologiske miljø. Her igennem den danske sociologiforening. 

Nordic Sociological Association udgiver det videnskabelige tidsskrift Acta Sociologica. Alle med-

lemmer af Dansk Sociologiforening modtager dette magasin på print fire gange om året. Acta 

Sociologica er i en god udvikling. Acta Sociologica bliver fra 2023 redigeret af en redaktion, base-

ret i Danmark, ledet af Mikael Carleheden og Jonas Toubøl fra Københavns Universitet. 

Forbundet genererer en positiv økonomi, der støtter NSA projekter. Disse skal støtte op om og 

fremme sociologien i Norden. NSA opfordrer til, at der søges projekter hos foreningen. 

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

 

Med venlig hilsen 
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Jonas Thorborg Stage og Pia Heike Johansen, medlemmer af bestyrelsen i Nordic Sociological 

Association for Dansk Sociologiforening  
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International Sociological Association (ISA)  

 

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. ISA er på 

Facebook under https://www.facebook.com/InternationalSociologicalAssociation, på Twitter som 

@isa_sociology, og på YouTube under https://www.youtube.com/user/isasociotube. 

 

Den 21.- 24. november afholdtes den femte ISA Council of Nations Conference med titlen Social 

Transformations and Sociology: Dispossessions and Empowerment I Nova Gorica, Slovenien. Her 

inviteres repræsentanter fra alle sociologiforeninger som er en del af ISA, og jeg deltog som re-

præsentant for Dansk sociologiforening. Udover tematiske paper sessions afholdtes der også en 

business meeting hvor en række beslutninger blev truffet og valget til det næste ISA Executive 

Committee (ISAs bestyrelse) i juli 2023 på ISA World Congress i Australien blev forberedt. 

 

Med venlig hilsen 

Barbara Fersch, repræsentant for Dansk sociologiforening i ISA 
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Sociologisk Institut, Københavns Universitet 

 

2022 var året hvor de studerende på Sociologisk Institut vendte tilbage til campus efter COVID. 

Det har været en stor fornøjelse at se campus summe af liv igen og at se studenterforeninger og 

aktiviteter atter tage form. Også selve instituttet oplevede stor dynamik og aktivitet i 2022. Inden 

for ekstern finansiering havde Sociologisk Institut et rekordår med et meget stort hjemtag af eks-

terne bevillinger. Det åbnede op for ansættelse af en række nye Post Docs og Ph.d.’er. Instituttet 

imødeser det relativt store antal early career ved at styrke Instituttets on-boarding indsats, sær-

ligt i forhold til denne gruppe samt udnævnelse af en Post Doc koordinator, som arbejder specifikt 

med Post Doc-gruppen og karriereudvikling af samme (sidstnævnte blev udnævnt i 2021). 

 

Også indenfor fastansættelser har Sociologisk Institut været i fremgang. I sommeren 2022 til-

trådte Professor Christian Borch stillingen som professor i sociologi, og Ghita Dragsdahl Laurit-

zen og Jonas Toubøl tiltrådte stillinger som lektorer i sociologi. Sociologisk Institut opslår som 

fast princip et åbent Ph.D. stipendium hvert, år og det blev i år tildelt Louise Høyer Bom. Ud over 

disse rekrutteringer slog Sociologisk Institut i 2022’s anden halvdel en stilling op som professor 

i sociologi med særligt fokus på migration, diversitet og inklusion og ved årets afslutning tre 

tenure track adjunkturer i sociologi med særligt fokus på henholdsvis kvantitativ metode, kvali-

tativ metode og social data science. 

 

Ovenstående vidner om et institut i vækst og det præger også studenteroptaget, som i sammen-

ligning med tidligere år var relativt stort. Det har givet en saltvandsindsprøjtning til studenterlivet 

på campus og studenterdrevne organisationer som f.eks. forskningskollektivet blev i løbet af ef-

terårssemesteret 2022 genbemandet og lancerede en lang række spændende foredrag.  

 

Efterårssemesteret 2022 så også genoptagelse af ’Instituttets dag’, som har været aflyst de se-

nere år pga. COVID. Den løb af stablen d. 5. oktober 2022 og var en festlig begivenhed, hvor stu-

derende og forskere mødtes og diskuterede særligt to emner: 1) klimaforandringer og bæredyg-

tig adfærd og 2) uddannelse og social mobilitet. Dagens højdepunkt var uddelingen af årets spe-

cialepriser, som gik til: Kristian H. Jensen og Thomas A.M. Skelly for specialet: ’Compelling con-

tent and convenient consumption -“A sociological exploration of gaming in everyday life’ (vejleder: 
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Professor Bente Halkier) og til Julie Schou Nicolajsen og Nanna Hjortboe Andersen for specialet 

’Når uddannelsesforventninger er fulde af paradokser - En longitudinel kvalitativ analyse af ud-

viklingen i uddannelsesforventninger hos unge fra bogligt uddannelsesfremmede hjem fra 9. 

klasse til deres 18. leveår’ (vejleder: Professor Claire Maxwell). Tillykke med priserne. 

 

 

Benedikte Brincker, Institutleder v. Sociologisk Institut 
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Institut for Sociologi og Socialt arbejde, Aalborg Universitet 

 

Sociologiuddannelsen på AAU er fyldt 25 år. Det fejrede vi under overskriften ’håb, forandring 

og grøn omstilling’ med faglige oplæg fra Anders Blok, KU og Mickey Gjerris, KU. Vi sluttede da-

gen med festmiddag. 

 

På den faglige front har året blandt andet budt på et eftersyn af BA-uddannelsen. Her har stu-

dienævnet ønsket at fremtidssikre uddannelsens relevans og kvalitet ved blandt andet at øge 

fokus på projektsamarbejder med eksterne parter samt ved at integrere perspektiver på digita-

lisering og klimadagsordenen på uddannelsen. 

 

Vi har nye to nye studieordninger med digitale læringsmål på bachelor- og kandidatuddannel-

sen, og endeligt har vi igangsat et eftersyn af kandidatuddannelsen, hvor vi blandt andet skal se 

på udbuddet af specialiseringer. 

 

På falderebet har vi også budt Rasmus Møberg velkommen som ny studienævnsforperson. 

Rasmus afløser Jakob Skjøtt-Larsen, der indtræder som Institutleder efter Trond Beldo Klau-

sen. 

 

 

Jakob Skjøtt-Larsen, AAU 
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Sociologi og Kulturanalyse, SDU Esbjerg 

 

For sociologigruppen i Esbjerg har 2022 været præget af forandringer. En af vores lektorer, Klaus 

Levinsen, fik job andet steds og en af vores professorer er gået på 10 procent. Til gengæld er der 

kommet tilgang af en ny adjunkt, Annette Steenslund, mens en anden adjunkt, Rune Bennike, er 

startet i 2023. 

 

På forskningsfronten har der været forskellige aktiviteter. Eksempelvis har Barbara Fersch, i 

samarbejde med Annette Thuesen og Egon Noe, landet en forskningsbevilling til et projekt om 

landlige e-health facilitatorer, mens vores nye adjunkt Rune kommer med en stor DFF Green 

transition bevilling til et projekt om grøn omstilling i Sydeuropa. Dertil kommer at vi i sociologi-

gruppen er i gang med at organisere en større EASA-konference om risiko, som vi skal huse i 

efteråret 2023. 

 

PÅ uddannelsesfronten har vi desværre været ramt af et historisk lavt optag på bacheloruddan-

nelsen, mens vi på vores Master uddannelse i Cultural Sociology har fået det antal studerende 

ind, vi har plads til. 

 

 

Martin Lindhardt, SDU 
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Pædagogisk Sociologi, Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse, AU 
 
Afdeling for Pædagogisk Sociologi, DPU, omfatter ca. 40 ansatte videnskabelige medarbejdere. 

Indtil videre har de været organiseret i henholdsvis forskningsprogrammer og forskningsenhe-

der. Disse er etableret omkring forskellige genstandsfelter inden for den pædagogiske sociologi 

og har den pædagogiske sociologi som fælles videnskabeligt grundlag. Reorganiseringen af 

forskningsprogrammerne ved DPU har bl.a. ført til oprettelse af programmet i Social eksklusion 

og pædagogik i velfærdsstaten og flere forskningsenheder relateret til afdelingens satsninger. 

Det drejer sig om en enhed i uddannelse, handicap og aldring og en med sigte på voksenuddan-

nelsespolitik. Både program og enheder arbejder tværdisciplinært med en stærk sociologisk 

forankring. 

 

I forbindelse med den igangværende udviklingsproces i afdelingen, som for alvor kom i gang i 

2021 med bl.a. en længere proces fra december 2020 og med et foreløbigt højdepunkt på et af-

delingsseminar om afdelingens profil i december 2021, samler medarbejderne sig i fem forsk-

ningsbaserede temagrupper: (1) ulighed, uddannelse og social mobilitet; (2) socialpædagogik, 

marginalisering og velfærdsstat; (3) socialisering/socialisation, livsaldre og hverdagsliv; (4) poli-

tik, stat og demokrati og (5) professionssociologi og videnssociologi. Temaerne vil løbende un-

dergå forandringer, baseret på de input, temagrupperne fremlægger i de kommende møder i 

såvel temagrupper som afdelingsmøder. Bl.a. har temagruppen om ulighed, uddannelse og so-

cial mobilitet ansøgt om programstatus, hvilket medførte, at der siden efteråret 22 har været 

etableret et program EDU-EQUAL – Evaluation of Educational Effectiveness and Inequality med 

forankring hos de århusianske kolleger EQUAL. 

 

Det overordnede formål har været at tydeliggøre afdelingens profil og samtidig at ajourføre 

forskningsbaseringen på kandidatuddannelsen og de af masteruddannelserne, hvor kolleger 

fra afdelingen optræder som koordinatorer, undervisere og vejledere. Det videre arbejde vil 

være at uddybe og udvikle temaernes indhold og betydning for uddannelsen og for afdelingens 

forskningsprofil. Det får betydning i forbindelse med en igangværende revision af studieordnin-

gen for kandidatuddannelsen, som er planlagt afsluttet i efteråret 23 og med ikrafttræden fra 1. 

september 2024. Desuden skal kandidatuddannelsen evalueres i foråret 23.  
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Som tidligere berettet er kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi samt forskellige af DPUs 

masteruddannelser knyttet til afdelingen. Det videnskabelige personale bidrager både med 

forskningsdybde og forskningsbredde i de respektive moduler og valgfag. Derved sikres en tæt 

sammenhæng mellem forskning og undervisning, som er et tilbagevendende tema. Da vi ved, 

at der de kommende 4-5 år bliver færre VIP, og da vi skal fastholde, at uddannelserne er og 

skal være forskningsbaserede, arbejder vi p.t. med at ramme den ”optimale” (eller i det mindste 

velfungerende) kombination af bredde og dybde. Kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi 

har i alt ca. 320 studerende indskrevet, fordelt på Campus Aarhus og Campus København. Lek-

tor Dirk Michel-Schertges er forperson for Uddannelsesnævnet for kandidatuddannelsen i Pæ-

dagogisk Sociologi, der holder et møde om måneden med henblik på at diskutere evalueringer, 

handleplaner m.v. Engagementet fra såvel studerende som undervisere er stort og konstruktivt. 

I forbindelse med udflytningsplanerne reduceres optaget til 145 studerende. 

 

Der er ligeledes stor aktivitet i forskningsprogrammer og forskningsenheder nationalt såvel 

som internationalt, især er afdelingens tre adjungerede professorer forsøgt knyttet stærkere til 

både uddannelse og forskning. Afdelingen bærer en meget omfattende portefølje af eksternt fi-

nansierede projekter administreret af forskere tilknyttet afdelingen. Projekterne er relateret til 

folkeskole, dagtilbud, kost, skolekulturens sammenhæng med elevernes faglige 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. Der har desværre været lagt låg på en ellers rig udvekslingsvirksomhed 

mellem udenlandske forskere og afdelingen, ligesom mange af afdelingens adjunkter, lektorer 

og professorer, som under normale vilkår ville deltage i gæsteforelæsninger og gæsteophold 

ved udenlandske universiteter, har måttet kigge i vejviseren. Det internationale samarbejde 

fungerer ikke tilstrækkeligt godt under nedlukning og med overgang til onlinekonferencer og 

seminarer. Senest er Aarhus Universitet indgået i samarbejdet ”Circle U” mellem 10 universite-

ter i Europa, og medarbejdere fra afdelingen har i den sammenhæng haft møder med forskere 

fra Humboldt i Berlin. 
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Afdelingen har en relativt stor alumneforening, Foreningen for Pædagogisk Sociologi, som bi-

drager med støtte til studerende i forbindelse med specialeskrivning, karrieremuligheder og 

faglige input plus ved studiestart. 

 

Afdelingen var i marts 22 vært for Dansk Sociologkongres. Usikkerhed omkring tilmelding til 

selve kongressen, herunder med forslag til workshops og abstracts m.v., medførte, at kongres-

sen omlagdes til en sociologisk temadag, der blev gennemført den 25. marts med oplæg fra Ri-

chard Arum (University of California) og Nate Breznau (Universität Bremen).  

 

 

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

BSc Soc is a research-based, interdisciplinary programme providing theoretical and empirical 

knowledge, methodological and cognitive skills, and creative analytical and practical competen-

cies. The programme aims at developing the competencies of resourceful knowledge users, re-

sponsible knowledge producers, and effective agents of change. It fosters students’ capacities to 

obtain leadership positions in the future. 

The programme has an average intake of about 80 students. It received increasing Q1, Q2, & first-

priority applications. In 2022, more than 800 students applied for 90 study places offered, resulting 

in a Q1 GPA of about 10.4. More than two thirds of the students are female. 50 to 60% of the students 

have an international background in terms of school education. Among these students are Danish 

citizens, who comprise 55-60% of the cohort; 25% are from Europe, 15% from the Nordics, and 5% 

from the rest of the World. Most students appear to be delighted with the programme. Graduates 

highly identify with the programme years afterwards.  

The particularities of the programme are: (a) Its strong focus on social theory; (b) its comprehen-

sive methods courses (quantitative and qualitative methods) with practice-oriented/project-based 

exams; (c) its inter-disciplinary orientation within the courses and integrated exams across dif-

ferent courses. Two ‘conventional’ Business School courses, “Corporate Finance” and “Marketing” 

are designed from an interdisciplinary perspective; f.e. the Corporate Finance course is supported 

by workshops in Sociology of Finance, and our Marketing course (“Consumer Culture and Mar-

keting”) includes Sociological cultural theory. Our new course in Macroeconomics (see below) 

shares the exam with a course in Political Sociology (“Business, Politics, Society”). Our aim is to 

enable students to work independently across disciplines, learn from each other and teach each 

other. Student collaboration in form of group exercises (incl. games and simulations) and group 

work on compulsory assignments as well as peer review exercises support this aim. 

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

from students that sociological approaches would immediately help address and solve the chal-

lenges of our times such as big data, climate change, diversity, inequality, and technological dis-

ruption, to name but a few. We have decided to address such issues more specifically in our new 

Competency Profile (responding to the CBS “Nordic Nine”), which will be translated into the learn-
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ing objectives of our courses. Furthermore, based on its own evaluation, comprehensive discus-

sions with the Advisory Board and the external Programme Peer Review in 2022, the BSc Soc 

Study Board suggests introducing two new courses. Our new course in “Digital Sociology” will 

focus on the digitalization of contemporary society, which is increasingly relying on digital devices, 

apps, platforms, infrastructures, and AI algorithms that introduce novel forms of interaction, 

agency, and organization, but also reproduce power structures and divides, both presenting im-

portant challenges for sociological inquiry and organizational practice. In addition, we aim to 

strengthen education in economics with a new “Macroeconomics” course. Subject to the accred-

itation of the new courses, they will be implemented in the study year 2023/24. 

 

Alfred Reckendrees, Dr. phil., Associate Professor, CBS 

(Programme Director, BSc in Business Administration and Sociology) 
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Socialvidenskab, RUC 
 
2022 var det første år med den nye kandidatuddannelse i Socialvidenskab. Den nye kandidatud-

dannelse i Socialvidenskab er som beskrevet i sidste års redegørelse bygget op omkring tre 

brede problemorienterede spor eller tematikker der fokuserer på A) Sociale forandringsproces-

ser og Samfundsmæssige opdelinger, B) Velfærd og Ulighed og C) Køn og Mangfoldighed. 

Vi optog i efteråret 2022 37 studerende på vores nye kandidatuddannelse på Socialvidenskab. 

Året har på kandidatuddannelsen været præget af, at vi har gjort os de første erfaringer med 

den nye uddannelse. Det har specielt været i relation til det store grundkursus ”Sociale foran-

dringer, ulighed og mangfoldighed” og i relation til kurset ”Videns- og forskningsperspektiver”, 

der tager afsæt i en selvstændigt formuleret problemstilling inden for rammerne af grundkur-

set. 

 

Erfaringerne fra det første halve år på kandidatuddannelsen har været rimelig positive, selvom 

der selvfølgelig altid er plads til forbedringer, når man introducerer nye studieelementer. På 

forskningssiden har der været en del aktivitet og vi har fået ansat to nye Ph.d.-studerende. De 

nye forskningsgrupper på Socialvidenskab er kommet fint fra start, og der bliver afholdt jævn-

lige møder i grupperne. Der har også været gang i studiemiljøaktiviteterne, hvor der bl.a. har 

været arrangeret sociale arrangementer for de studerende i december med æbleskiver, gløgg 

og en socialvidenskabs-quiz.   

 

 

Kenneth Reinicke, RUC 

Studieleder, Socialvidenskab 
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Valg af forperson og bestyrelse i Dansk Sociologiforening 
 

 

Valg 2023 Navn På valg Fortsætter/genopstiller 

Forperson Barbara Fersch   X 

Næstforperson Alberte Alsø Dokkedal   X 

Bestyrelsesmedlem Annette Michelsen la Cour   X 

Bestyrelsesmedlem Jonas Thorborg Stage   X 

Bestyrelsesmedlem Therese Bay-Smidt Christen-

sen 

  X 

Bestyrelsesmedlem Anne-Kirstine Mølholt   X 

Bestyrelsesmedlem Merete Monrad   X 

Bestyrelsesmedlem Morten Wendler Jørgensen X 
 

Bestyrelsesmedlemssup-

pleant 

Pia Heike Johansen   X 

Bestyrelsesmedlem, kasse-

rer 

Emma Steffensen Bach   X 

Studenterrepræsentant Mille Vinther   X 

Studenterrepræsentant Vera Kwederis X 
 

  

 

Æresmedlemmer: Kirsten Meyer 

Revisorer: Kirsten Meyer og Heine Andersen (ikke på valg) 

 
Repræsentanter til internationale samarbejder: 

- NSA: Jonas Thorborg Stage og Pia Heike Johansen 

- ESA: Barbara Fersch. Suppleant: Pia Heike Johansen 

- ISA: Barbara Fersch. Suppleanter: Emma Steffensen Bach og Annette la Cour 

 

 


