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Hexis – forum for samfundsvidenskabelig forskning 

 
Foto: Anders Høg Hansen 

 
 

Kapital, klasse og social rekruttering 
til videregående uddannelse 

i Sverige og Danmark 
 

Åbent arrangement med oplæg og diskussion ved 
 

Ida Lidegran & Jens Peter Thomsen 
 

Torsdag den 26. januar 2012 kl. 13-16 
Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, 

Tuborgvej 164, 2400 København NV 
lokale D165 

 
Alle er velkomne! 

 
Arrangør: Hexis – forum for samfundsvidenskabelig forskning 

www.hexis.dk  
 

  N
Y

H
E

D
S

B
R

E
V

 #
 4

5
 

 



Praktiske Grunde 2-3 / 2011 

 

 124 

 

Stat og eliter under forandring 
 

DANSK SOCIOLOGIKONGRES 
19.-20. JANUAR I ÅRHUS 

 
Er det muligt at undersøge forandringer i staten uden 
at undersøge forandringer i eliteformationer og for-
skydninger mellem samfundets dominerende felter? 
Hvordan har stat og eliter udviklet sig set i forhold til 
et bredere magtfelt? Hvilken påvirkning har den 
transnationale cirkulation af viden om stat og institu-
tioner som en transnational elite, på nationale for-
hold? Hvordan skabes eliter og statslige institutioner 
på internationalt plan via forandringer på nationalt 
plan? Forandringer i staten og forskydninger mellem 
forskellige eliter kan illustreres både ved institutions-
analyser, ved undersøgelser af forandringer i fx ud-
dannelsesfeltet, arbejdsmarkedsfeltet, det politiske 
felt, af måden vi forsøger at resocialiserer kriminelle 
samt ved studier af opbygningen af transnationale 
institutioner. Arbejdsgruppen præsenterer papers, der 

belyser og diskuterer, hvordan man kan undersøge 
forskellige felter, hvor stat og elite indgår. Perspekti-
vet er såvel historisk som aktuelt, nationalt og interna-
tionalt, og inkluderer konkrete studier af stat og elite 
med inspiration i en feltanalytisk sociologi samt teore-
tiske diskussioner af feltanalytiske tilgange til eliter 
og stat.  
 
Koordinatorer 
Ole Hammerslev, lektor, Juridisk Institut, SDU  
Jens Arnholtz, ph.d., Institut for Sociologi, KU  
Kontakt: ohv@sam.sdu.dk / jh@faos.dk 
 
Sociologikongressens hjemmeside 
http://sociologikongres.au.dk/ 
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Praktiske Grunde 
temanummer om 
stat og eliter 
 

Spørgsmålet om stat og eliter under 
forandring er tema for det kommende års 
første dobbeltnummer 1-2 af Praktiske 
Grunde. Temanummeret forventes at ud-
komme i maj 2012. 

 


