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Dette temanummer (2019) om sociale og professionelle praktikker i praxeologisk 
perspektiv, er en opfølgning af det tidligere temanummer af Praktiske Grunde ”So-
cial and Professional Practices in Praxeological Perspective”, der blev publiceret 
som nr. 1-2 i 2017. I det nærværende nummer findes præsentationer og diskussioner 
inden for et bredt spektrum af praxeologisk forskning med vægt på projekter som 
omhandler sundheds-, social- og uddannelsesvidenskabelige studier, udformet in-
den for et rammeværk inspireret af Pierre Bourdieus teori om sociale praktikker. 
 Begge temanumre (2017 og 2019) er udsprunget fra forskningsgruppen Praxeo-
logi, som hører hjemme på Universitet i Bergen, Institutt for Global Helse og Sam-
funnsmedicin. Praxeologi afholdt deres årlige konference rettet mod master og 
ph.d.-studenter sammen med seniorforskere i marts 2015 på Maison des Sciences 
de l’Homme (FMSH) i Paris. 
 Konferencen blev støttet af Programme Franco-Norvégien, som siden har skiftet 
navn til Centre Universitaire de Norvège à Paris (CUNP). Fra juli 2016 er centrets 
direktør i Paris professor Johannes Hjellbrekke, fra sociologisk institutt universitet 
i Bergen. Centrets opgave er at styrke forskningssamarbejde mellem Norge og 
Frankrig, både i form af forskningsmiljøer og individuelle forskere inden for hu-
man- og social videnskaberne – se: http://www.paris.uio.no/. 
 Selv om medicin og omsorgscentre ikke er finansieret af det norske forsknings-
råd, har CUNP været hjælpsomme i forhold til at organisere konferencen på FMSH. 
 Hvor det første temanummer (2017: 1-2) omfattede en præsentation af key-note 
talere og seniorforskere fra Paris i Frankrig, København/Lund i Danmark/Sverige 
og Lasi i Rumænien, rummer dette andet temanummer (2019) bidrag fra seniorfor-
skere fra Danmark, Norge og Sverige, som alle knytter an til den praxeologiske 
tradition inden for sygepleje, omsorg, socialt arbejde, uddannelse og professions-
forskning. Hovedparten af bidragyderne deltog i konferencen i Paris 2015.  
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 Forskningsgruppen Praxeologi mødes fast første tirsdag i måneden i Bergen, og 
en gang om året i begyndelsen af november afholder gruppen en åben konference. 
Konferencerne har gennem de seneste 10 år har været afholdt forskellige steder, 
bl.a. på universitet i Bergen, hos Centre Universitaire de Norvège à Paris (CUNP) 
og på Aarhus Universitet i København. 
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