Call for papers – Det digitale liv
Der foregår for øjeblikket radikale udviklinger af digitaliseringen af det sociale liv og den offentlige sektor.
Covid-19 pandemien har sat tempoet op på en udvikling som længe har været i gang. Der er en stærk
socialpolitisk interesse i at udvikle teknologiske hjælpemidler til sociale indsatser, fx i form af
screeningsredskaber, algoritmer, apps mv. Samtidig udvikles der bl.a. på sociale medier hele tiden nye
dynamiske former for socialitet. Men hvad betyder disse udviklinger for sociale relationer, social
differentiering og social inklusion?
Social Kritik vil gerne invitere til bidrag der diskuterer muligheder og problemer i den digitale udvikling både i
det sociale liv og den frivillige og offentlige sektor. Det kunne fx være artikler der behandler:
Hvad kendetegner det digitale hverdagsliv?
-

-

Hvordan udspiller social differentiering sig på sociale medier? Og hvordan anvender forskellige sociale
grupper sociale medier forskelligt – fx børn og unge fra forskellige socio-kulturelle og socio-økonomiske
baggrunde?
Hvad betyder den høje grad af virtuel socialitet for børns, unges og voksnes sociale relationer og trivsel?
Hvad kendetegner ældres digitale hverdagsliv? Hvilke former for uligheder og afhængigheder opstår i
kraft af digitaliseringen af kontakten til sociale myndigheder, banken, sundhedsvæsnet mv.
Hvordan etableres der grænser mellem det sociale liv online og offline, og hvilken betydning har sådanne
grænser for social praksis, relationer og medborgerskab?

Hvordan udspiller digitaliseringen sig inden for frivilligt socialt arbejde?
-

Hvad betyder digitalisering af frivilligt socialt arbejde for socialitetens form og de forbindelser og
relationer der dannes?
Hvad betyder digitalisering af frivilligt socialt arbejde for sammensætningen af frivillige og brugere og
muligheder for social inklusion af sårbare grupper?

Hvad betyder digitaliseringen for den offentlige sektor?
-

-

Hvad betyder digitalisering af (dele af) faglige skøn? Hvor meget er overflødig dokumentation,
processtyring og kontrol? Hvad betyder brugen af algoritmer og screeningsinstrumenter i beslutninger
om, hvem der skal have hvilken hjælp?
Hvad betyder digitalisering af sociale indsatser? Fx brugen af apps ifht. udsatte voksne eller gamification
(dvs. brugen af spil i sociale indsatser)
Hvad betyder digitaliseringen for styringen af den offentlige sektor? Fx i form af datadrevet styring og
andre digitale styringsredskaber

Vi vil gerne modtage manuskripter der diskuterer digitalisering både teoretisk, begrebsligt og empirisk.
Internationale digitaliseringstendenser har betydning for den danske velfærdsstat, og derfor vil vi også gerne
opfordre til internationale perspektiver på, hvor digitaliseringen bevæger sig hen, og hvad det betyder for den
danske kontekst.
Fristen for at indsende artikler er 15. april 2021.
Spørgsmål til temanummeret kan rettes til:
Merete Monrad, lektor Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet, monrad@socsci.aau.dk
Se mere om det relancerede Social Kritik på hjemmesiden: https://socialkritik.dk/nye-social-kritik/

