
Dansk Sociologkongres 2022 

Afdeling for pædagogisk sociologi, Danmarks institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) ved Aarhus 
Universitet og Dansk Sociologforening indbyder alle interesserede til Dansk Sociologkongres 2022. 
Oprindeligt var kongressen planlagt til gennemførelse i marts 2020, men måtte aflyses på grund af COVID-
19-nedlukningen.  

Nu genstarter vi forberedelserne til kongressen, der finder sted torsdag og fredag d. 24. og 25. marts 2022, 
på DPU, Aarhus Universitet, Campus København, Tuborgvej 164, 2400 København NV. 

Kongressens hovedtema er:  

Optimeringslogikker, forandringsprocesser og disruption: Konsekvenser for samfund og individer 

Det danske samfund gennemlever en række ændringer i denne tid. Vi er vidner til fundamentale 

omstillinger på tværs af alle brancher og professioner. Disse omstillinger går ofte under modeordet 

”disruption” eller mere seriøse koncepter så som den fjerde industrielle revolution. Ikke mindst den 

langvarige nedlukning i forbindelse med COVID-19 sætter dele af disse forandringsprocesser i relief. 

Det er karakteristisk, at forandringernes hastighed ikke længere er lineære, men i højere grad 

eksponentielle. Samtidig er forandringernes omfang mere omfattende end tidligere: den digitale revolution 

og kombinationen af den med flere teknologier, som tilsyneladende indebærer paradigmeskift inden for 

økonomi, erhvervsliv, samfund og den individuelle sfære. Endelig synes forandringerne at være 

systematiske, dvs. betyde forandring af hele systemer på tværs af nationale grænser, typer af erhverv og 

det nationale og internationale samfund som helhed. 

Denne overordnede forståelse opridser en udvikling, som indeholder et væld af problemstillinger, der ville 
sprænge rammerne for kongressen, hvis de alle skulle indgå i dagsordenen. Med henblik på at etablere en 
fokuseret faglig diskussion sættes overskriften ”optimeringslogik” i spil. Ønsket om at optimere og 
perfektionere har rødder tilbage fra Oplysningstiden og har udgjort en vedvarende tendens i de moderne 
samfunds selvforståelse. I de senere år har en del forskning f.eks. kunnet knytte denne tankegang til 
”konkurrencestaten”. Den sociologisk orienterede corona-forskning forventes at indgå i kongressens 
sessioner og indlæg. 

Vi opfordrer alle interesserede til at deltage i Dansk sociologkongres 2022 med papers og sessioner, der 
behandler sådanne temaer fra forskellige sociologiske vinkler, herunder empiriske studier, men også mere 
teoretiske perspektiver. Sessioner og papers om andre sociologiske emner er også velkomne. 

Keynotes:  
 Vanessa Barker, Stockholm University 

 Richard Arum, University of California Irvine 

Ud over keynotes arrangerer vi også to workshops (parallelt til sessions) med fokus på: 

 ”Sociologi og Open Science” ved Nate Breznau, Universität Bremen 

 ”Professionalisme og professionalisering” ved Michael May, Hochschule RheinMain, Wiesbaden 

 



Vigtige datoer: 
 
Deadline for indsendelse af forslag til sessioner: 4. januar 2022. Den 11. januar annonceres de accepterede 
sessioner. 

Deadline for indsendelse af individuelle abstracts:  17. januar 

Besked om accept af abstracts:  3. februar 

Et forslag til en session skal indeholde en titel, en kort præsentation af sessionens overordnede tema, navn 

på organisator, navne på deltagerne (minimum fire til en session) samt individuelle abstracts fra disse 

deltagere. Abstracts, der indsendes i forbindelse med et forslag til session, behøver ikke også at blive 

indsendt individuelt. Abstracts bør ikke overstige 300 ord. Submissions in both English and Danish are 

welcome 

Såvel individuelle abstracts som forslag til sessioner sendes 
til http://sociologi.dk/conference2022/km_abstract.php?key=sW6s8tC85wGfs0Y26oGXRvjLah  
 

 

Til den aflyste kongres i 2020 indkom forslag til følgende sessioner: 
 

1. Social Inequality and Social Mobility 

2. Oplevelsesanalyse 

3. Social eksklusion i velfærdsstaten 

4. New Worlds of Work 

5. Smagssociologi 
6. Udfordringer i skolen 

7. Profession og professionalisering 

8. Cultural Lifestyles 

9. Børn som objekt for optimering 

10. Kriminalitet 
11. Partnerskaber og tværsektorielt arbejde.     

 

 
Hvis tilmeldte fra den aflyste kongres i 2020 ønsker at fastholde deres session, bedes dette meddelt på 
ovenstående mail. 
 

 

 

http://sociologi.dk/conference2022/km_abstract.php?key=sW6s8tC85wGfs0Y26oGXRvjLah

