Mål:
Den faglige målsætning for denne konference er at vi på en udogmatisk
og kollektiv måde giver os selv en mulighed for at udforske og prioritere
behovet for teoriudvikling inden for forskellige områder med udgangspunkt i en bred forståelse af den kulturhistoriske tradition og dens muligheder.
Målsætningen med den konkrete organisatoriske udforming er at lægge
grunden til en interaktiv form for deltagelse, som prioriterer deltagernes
aktive indrageIser i kreative og produktive processer.

Konferencens fire fokus-områder og temaansvarlige/indledere
Professor Mariane Hedegård, KUA, opsummerer og reflekterer over konferencens behandling af hovedtemaet den sidste dag.
Konferencen skal fokusere på behov for udvikling af den kulturhistoriske
traditions teorier på tre hovedområder samt på forudsætningene for
teoriudviklingen på disse områder, nemlig følgende områder:
•

•

•

PROGRAM
FOR

15. KONFERENCE OM VIRKSOMHEDSTEORI
TEMA: DEN KULTURHISTORISKE TRADITION SOM
DYNAMISK OMDREJNINGSPUNKT FOR
TEORIUDVIKLING

Empirisk forskning med udgangspunkt i kvalitativ og kvantitativ metode - muligheder og begrænsninger (Temaansvarlige: Par Nygrenl
Bo T. Christensen)
Udvikling af den kulturhistoriske traditions teorier som et resultat af
frugtbart samspil med teorier inden for andre traditioner - muligheder
og begrænsninger (Temaansvarlige: Seth Chaiklin/Klaus Bærentsen)
Udvikling af den kulturhistoriske traditions teorier om grupper og
praksisfællesskab (Temaansvarlige: Søren Frost !Mariane Hedegaard)
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Dragsmurvej 6, 8420 Knebel
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Arrangører:
Olav W. Bertelsen, Datalogi, Aarhus Universitet
Bo Thomas Christensen, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet
Søren Frost, Familieafdelingen, Aarhus Kommune
Par Nygren, Høgskolen i Lillehammer
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12.00

spør!:, ... lål

12.0013.30

Frokost

Fredag den 19. november
17.00

Ankomst

1330-

Workshops og paneldiskussion

18.0020.00

Middag

lKOO

Præsentation afforeløbige nøglepunkter som appetizers for
lørdagens præsentation af de tre temaer."
20.0020.15

Par Nygren: "Kombination af kvantitative og kvalitative metoder
som forskningsstrategi - den dobbelt situerede menneskelige
handlingskompetance som eksempel"

13.3015.00

W orkshops med indledning - 15 min. af leder for workshop samt
præsentation af papers (max. IS min. pr. paperpræsentation:
Tema 1: Leder/indleder: Bo T. Christensen
Tema 2: LederlindIeder: Klaus Bærentsen
Tema 3: LederlindIeder: Mariane Hedegaard

15.0015.30

Pause med kaffe/te

20.1520.30

Seth Chaiklin: "Udvikling af den kulturhistoriske traditions teorier som et resultat af frugtbart samspil med teorier inden for
andre traditioner"

15.3016.15

Paneldiskussion (15 min. indlæg fra hver enkelt workshopleder)

20.3020.45

Kaffe/te

16. 1517.30

Generel plenumdiskussion

20.4521.00

Søren Frost: "Om behovet for en kulturhistorisk baseret teori om
grupper - Petrovskys tilnærmelse som eksempel"

18.30-

Middag

Søndag den 21. november
Lørdag den 20. november
08.0009.00

Morgenmad

09.00-9.40

Par Nygren: Uddybning af "Kombination af kvantitative og kvalitative metoder som forskningsstrategi - den dobbelt situerede
menneskelige handlingskompetance som eksempel"

9 .40-1 0.20

Seth Chaiklin: Uddybning af "Udvikling af den kulturhistoriske
traditions teorier som et resultat af frugtbart samspil med teorier
inden for andre traditioner"

10.2010.50

Pause med kaffe/te

10.5011.30

Søren Frost: Uddybning af "Om behovet for en kulturhistorisk
baseret teori om grupper - Petrovskys tilnærmelse som
eksempel"

11.30-

Administrative oplæg og opdatering i forhold til internationale

08.0009.30

Morgenmad

093012.30

Hvad skal vi satse på med hensyn til teoriudvikling inden for de
tre temaområder?

09.3010.00

Mariane Hedegaard trækker tråde og opsummerer konferencen
hidtil
Bud fra plenum på fokusområder for teoriudvikling inden for
hvert enkelt temaområde (20 min. til hvert tema med indledende
opsummering i smågrupper i salen på 5 min.)

ca. 10.40

Kaffe/te

10.50

Fortsættelse: bud fra plenum

12.0012.30

De tre oprindelige temaer-hovedindlederne kommenterer - hvad
har vi lært af diskussionerne?

12.30

Frokost

