19 virksomhedsteori seminar 7.-9. november 2008:

Passion - engagement - virksomhedsteori
Dette seminar drejer sig om et ”hel - del” paradoks i virksomhedsteoriens produktioner. På den ene side er virksomhedsteorien i dens almenpsykologiske grundlag
og selvforståelse kendetegnet ved en opmærksomhed mod menneskers omfattende
og komplekse tilværelse; på den anden side fokuserer hovedvægten af dens produktioner på udvalgte delaspekter til forståelse af den menneskelige virksomhed:
Leg, læring, arbejde, sprog, tænkning, motivation, handling. Uden at forklejne disse store ”bidder” af livet forfægter vi, at der mangler noget centralt. Eller også underspilles det uhensigtsmæssigt.
Vi savner – det, der får folk til at blive ved - eller give op. Det, der mod stærke
odds insisterer som kollektive viljer til forandring eller det, der viser sig i apatisk
opgiven. Kærlighed og politik: Vi savner alt det, der bliver sunget sange og husket
og fortalt historier om.

Foreløbigt
PROGRAM FOR
19. KONFERENCE OM VIRKSOMHEDSTEORI
D. 7. – 9. november 2008

TEMA: Passion, engagement og virksomhedsteori
Der skal ikke nødvendigvis synges, men der skal fortælles historier på det 19.
virksomhedsteori-seminar.
Med udvalgte nedslag ønsker vi at rammesætte en teoretisk diskussion om de passionerede overtoner af det psykiskes udvikling og det menneskelige virke. Og vejen til dette er historisk og må derfor praktiseres historisk af os. De oplæg I vil
høre og deltage i, vil spænde fra ”dengang” til ”nu” og måske ”fremover”. Ikke
som patetisk søgen tilbage til dengang, der var sager at slås for eller som svulmende fremtidsprojekt, men som genetisk metode.

Kursuscentret Røsnæs
Klintedalsvej 40 – 4400 Kalundborg, tlf. 59508067

http://www.roesnaes.dk

Vi har gode oplægsholdere på bedding, og det, de ikke selv har beskæftiget sig
indgående med i deres egen forskningspraksis, har de forberedt til os som et værdigt afsæt for vores seminar-diskussioner. Glæd Jer!!!

Klaus, Svend, Erik & Pernille

Vi slutter af med det obligatoriske ’siden sidst’ oplæg og konstituering af ny
planlægningsgruppe.

Arrangører:
Erik Axel: Roskilde UniversitetsCenter, RUC, e-mail: eaxel@ruc.dk
Svend Bak: VIA University College, e-mail: svb@viauc.dk
Klaus Bærentsen, Psykologisk Institut, Århus Universitet, email: klaus@psy.au.dk
Pernille Hviid, Institut for Psykologi, Københavns Universitet, email:
pernille.hviid@psy.ku.dk
Ny sekretær: Susanne Kaae, VIAUC, Høegh Guldbergs Gade 6, 8000 Århus C,
email: ska@viauc.dk

Program for 19. konference om Virksomhedsteori (flere nordiske forskere er
indbudt – nærmere info følger)
Fredag d. 7. november
17.00
18.00-19.00
19.30-20.30
20.30-20.45
20.45-22.30

Ankomst
Middag
Jytte Bang og John Bertelsen (historisk): Politik og videnskab
Diskussion
Kaffe/te, vin – samt overraskende indlæg.

Lørdag d. 8. november
08.00-09.15
09.15-10.15
10.15-10.30
10.30-11.30
11.30-12.00
12.00-14.00

Morgenmad
Regi Enerstvedt: Emotioner
Pause med kaffe/te
Svend Brinkmann: Moral og emotioner
Diskussion
Frokost

14.00-15.00
15.00-15.30
15.30-16.00
16.00-18.00
18.30

Jacob Klitmøller: Vygotskij og emotioner
Pause med kaffe/te
Diskussion
Engagement - passion - virksomhedsteori
Middag

Søndag den 9. november
08.00-09.30

Morgenmad

09.30-10.30
10.30-11.00
11.00-11.30
11.30-12.30

Toke Agerskov: Antiradikalisering
Diskussion
Pause med kaffe/te
Vi slutter af med det obligatoriske ’siden sidst’ oplæg og konstituering
af ny planlægningsgruppe.
Frokost og afrejse

12.30-13.30

OBS. OBS.
Til det fælles udstillingsbord opfordres alle deltagere til at
medbringe aktuelle udgivelser og materialer, der kan have
interesse og relevans for konferencens øvrige deltagere.

