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Nyhedsbrevet # 40 

 
 
 
 
 

BOURDIEU OG STATEN 
 
Næste nummer af Praktiske Grunde udkommer 
i slutningen af april 2010 og er et temanummer 
om Bourdieu og staten.  
 

Tirsdag 4. maj 2010 kl 13-16 
 
- afholder Hexis i den anledning et åbent mini-
symposium med oplæg fra en række af bidragy-
derne til temanummeret. Arrangementet foregår 
på Sociologi, Københavns Universitet, Øster 
Farimagsgade 5, lokale CSS 7.0.40. 
Alle er velkomne. 
 
Staten spiller en central rolle i Bourdieus sociologi, oftest i tilknytning til specifikke 
empiriske undersøgelser som The State Nobility, The Social Structure of the Economy 
og The Weight of the World. For Bourdieu var staten ikke en selvstændig eller ho-
mogen størrelse, som kunne analyseres for sig, men skulle altid ses i relation til for-
skellige felter, særligt det bureaukratiske, juridiske og politiske felt. Bourdieus ana-
lyser var hoved-sageligt fokuseret på franske forhold, men i de senere år er hans so-
ciologi blevet videreudviklet til også at omhandle skabelsen af transnationale statslige 
institutioner, ligesom der er stort fokus på den transnationale cirkulation af ideer om 
staten. I temanummeret af Praktiske Grunde og på mini-symposiet 4. maj præsen-
teres en række empiriske og kritisk diskuterende studier omhandlende forskellige 
aspekter af Bourdieu og staten. 
 

praktiskegrunde 
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ORDINÆR GENERALFORSAMLING 

I foreningen Hexis afholdes I direkte forlængelse af mini-symposiet om Bourdieu og 
staten kl 16-18 på Sociologi, Københavns Universitet, Øster Farimagsgade 5, 

lokale CSS 7.0.40. 
 

 
 
 
 

BEYOND BOURDIEU 
- Habitus, Capital & Social Stratification 
Rapport fra International conference on contemporary social research, University of 
Copenhagen – December 1st-2nd 2009 
 

Af Morten Nørholm, ph.d., adjunkt, Institut for Pædagogik, DPU Aarhus 
Universitet og Gästforskare, Sektionen för Lärarutbildning, Högskolan Kristianstad 

 
Sammen med 119 andre tilmeldte deltog jeg på den internationale Bourdieu-konfe-
rence arrangeret af Sociologisk Institut på Københavns Universitet. Deltagerlisten vi-
ser, at deltagerne kom fra i alt 18 europæiske lande: Danmark, England, Frankrig, 
Holland, Irland, Italien, Kroatien, Nordirland, Norge, Rusland, Serbien, Skotland, 
Tjekkiet, Tyrkiet, Tyskland, Ukraine, Ungarn og Wales. Af de 120 deltagere kom de 
84 fra Danmark. 
 Ifølge arrangørerne havde interessen ikke alene for konferencen, men også for at 
præsentere et paper været overvældende. I stedet for at begrænse antallet af sessio-
ner/papers, valgte arrangørerne dog at lade enhver som havde indsendt abstract, 
fremlægge det tilhørende paper. I alt blev i løbet af de to dage (to formiddage) 
paperpræsentationerne varede, fremlagt 44 papers på 7 forskellige parallelle sesioner: 
"Education" (chair: Lars Benjaminsen, SIF; Jeanette Østergaard, SFI), "Social class, 
habitus and marginanilization" (chair: Jørgen Elm Larsen, KU; Christian Stenbak Lar-
sen, Suhr), "Social class, symbolic capital and distinction" (chair: Margtaretha Järvi-
nen, KU; Frederik Thuesen, SFI); "Power and professions" (chair: Yvonne Due Billing, 
KU; Mikkel Bo Madsen, SFI), "Health" (chair: Inge Kryger petersen, KU), "Class 
change - ethnography" (chair: Dorte Caswell, AKF) og "Conceptual analysis: Habitus, 
field, temporality" (chair: Kathrine Vitus, SFI). De chairs som stod i planen, som står i 
parentes. De eventuelle ændringer kender jeg ikke. De fremlagte papers blev offent-
liggjort på en særlig hjemmeside med kodeord, så de er (desværre) ikke tilgængelige). 
Desuden er den særlige hjemmeside allerede nedlagt knapt en uge efter konferences 
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afslutning. Mit paper kan downloades fra min del af DPU's hjemmeside: 
www.dpu.dk/om/morn. 
 Ud over de parallelle sessioner optrådte fire key note speakers, to tirsdag formid-
dag, to onsdag formiddag: Derek Robbins, University of East London med "Habitus, 
Capital, Education", Alan Warde, University of Manchester med "Cultural Capital and 
Social Exclusion"; Frédéric Lebaron, Université de Picardie Jules Verne med "Sym-
bolic power and social ideologies"; Clare Farrell, National Council for Special Edu-
cation med "Social Capital, Inequality And Health". 
 Alt i alt en koncentreret konference som jeg er glad for at have deltaget i. 
Indholdsmæssigt spændende og inspirerende og med en bredde i forskellige fortolk-
ninger og tilgange. Skulle man finde noget at beklage sig over, var det ærgerligt at der 
ikke var plads til alle som ville deltage i konferencemiddagen tirsdag aften, ligesom 
det var ærgerligt at der kun var en officielt samlet åbning og ikke også en officiel 
samlet afslutning. Keynotes lå tirsdag og onsdag formiddag, de parallelle sessioner 
tirsdag og onsdag eftermiddag. Var sessionerne onsdag eftermiddag lagt om formid-
dagen, kunne de to onsdags-keynotes have fandtes om eftermiddagen med afrunding 
og afslutning umiddelbart efter. Men det er blot skønhedspletter på arrangementet. 
 
 
 
 

“Multiple anecdotes do not constitute data” 
Rapport fra Dansk Sociologi Forenings Sociologkongres, januar 2010 
 
v/Jens Arnholtz Hansen 
 
22.-23. januar 2010 afholdt Dansk Sociologi Forening Sociologkongres på Køben-
havns Universitet. Temaet for kongressen var sociologien i en kosmopolitisk verden, 
og hovedtalerne var Ulrich Beck og Nigel Thrift. Der var med andre ord ikke umid-
delbart den store indgangsvinkel for mere Bourdieu-inspirerede studier. Ikke desto 
indre var der to sessions på konferencen, hvor en Bourdieusk sociologi var vel 
repræsenteret. Den ene var sessionen om uddannelsessociologi, som var organiseret 
af Jens Peter Thomsen fra RUC. Sessionen bød på en række spændende, men også ret 
forskellige oplæg. Der var gode diskussioner med fokus på substansen i de forskellige 
oplæg og hvordan argumenter og tilgange kunne forbedres. Det var interessant at se 
Bourdieu-inspirerede forskere og Rational Choice -inspirerede forskere i denne ses-
sion komme i en relativ konstruktiv dialog, som var baseret på en konsensus om be-
hovet for at sociologien må have en empirisk forandring – noget som stod i kontrast 
til den form for sociologi, der lod til at dominere konferencen. “Multiple anecdotes 
do not constitute data”, lød det således tørt ved sessionens start, som lå umiddelbart 
efter professor Becks forelæsning. Den anden session havde temaet Refleksiv So-
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ciologi og var organiseret af Ole Hammerslev fra SDU. En del af præsentationerne i 
denne session lå i forlængelse af kapitler i bogen Refleksiv Sociologi i praksis, som 
Hammerslev er medredaktør af (se nærmere: Nyhedsbrevet # 39, s. 83 
http://www.hexis.dk/praktiskegrunde-03-2009.html). På trods af kapitlernes afsluttede 
karakter kom der faktisk mange gode diskussioner af de enkelte bidrag, og som 
medredaktør på bogen kan jeg da ærgre mig over, at en sådan session ikke blev holdt 
inden bogen blev redigeret færdig. Samtidig blev der også præsenteret en del nye 
papers og der var enighed om, at også denne session havde fungeret fint. 
 
 

 

 
The ethnosociologist is a sort of organic intellectual of humankind who, 

as collective agent, can contribute to denaturalizing and defatalizing 
human existence by putting her competency at the service of a univer-

salism rooted in the understanding of particularism. 
 

Bourdieu, ”Entre amis”, 1997 
 

 
 
 

 
 
 


