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Invitasjon til konferansen 

 

Kritisk samfunnsforskning i Norden i dag 

 

I anledning Sosiologisk årboks 20. årgang inviterer vi til fagkonferanse 9. november med 

tema Framtid og fortid for kritisk samfunnsforskning i Norden. Konferansen er 

støttet av NFR og ISS/UiO, faglig ansvarlig professor Per Otnes. 

 

Østerbergs bok Det moderne (20

(s. 39). Moderne samfunn uten kritikk er utenkelig. Velkvalifisert diskusjon av hva 

kritikken bør innholde og hva slags former den bør ta er derfor en nødvendighet.  

 

Vi har invitert sosiologer fra de norske universitetene, pluss fra de tre nærmeste nordiske 

land, hver med en egen discussant. Deres papere sendes ut i forkant. Det blir korte 

forfatterpresentasjoner av disse på 20 min, like lenge for en discussant og så fri diskusjon 

20 min for hver innledning.  

 

Temaet berører selve (samfunns-) forskningens, særlig sosiologiens, rolle i dagens og 

framtidas samfunn; debattene om grunnforskning versus anvendt forskning, 

oppdragsforskning versus fri forskning, former for og grad av ekstern innflytelse på 

akademia og andre forskningsinstitusjoner.  

 

Konferansen finner sted 9. november, auditorium 3 i Eilert Sundts hus, Blindern.  

 

Deltakeravgift: Kr 300,- pr. deltaker, 100,- for studenter. Avgiften dekker lunsj og papere 

tilsendt.  

 

Dette går ut bl.a. til medlemmer av Norsk sosiologforening. Tips gjerne kolleger som 

ikke er medlemmer! 

 

Påmelding (til mailadressen under) og betaling (til gironummeret): 

Novus forlag 

Hermann Fossgt. 19 

0171 Oslo 

novus@novus.no 

Kontonr. 7874 05 33362. -  
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Konferanseprogram 9. november 2007 

 

Formiddagsøkt 

9  13  

 Discussant: 

 Kjartan Fløgstad: Nøkkelappell 

(keynote speech) 

 

  

  

Dag Østerberg: Om det kritiske,  Roar Hagen (UiT) 

  

  

Margaretha Bertilsson: Sociologi 

mellan 'samtidsdiagnose' og 

'kritik' 

Torben Hviid Nielsen 

(UiO) 

Kaffepause   

 Ann Nilsen: Individualization 

and choice structure.  

 

 Willy Guneriussen: Kan vi 

utvikle (ny?) kritisk teori?   

Heine Andersen 

(KU) 

Lunsj 13  14   

 

 

Ettermiddagsøkt 

14  18  

  

 Taina Rajanti: Social production 

of space in post-fordist society.   

Henning Beck (KU) 

  

  

 Ida Hjelde: Eurosentrisme i 

sosiologien 

Richard Daly 

Kaffepause    

  

  

Håkon Leiulfsrud:  Nordisk 

sosiologi mellom sosial 

ingeniørskunst og kritisk 

samfunnsforskning 

 

 Lennart Rosenlund: Sosiale 

strukturer og deres metamorfoser 

 

 Kort sammenfattende diskusjon.  

 


