20. konference for virksomhedsteori
Fællesskaber

Program
for 20. konference for virksomhedsteori

Med dette års tema om fællesskaber forsøger vi at skabe rum for en
diskussion med rødder i sidste års konference. Særligt spørgsmålet om
vores teoretiske perspektivers evne til at skabe koblinger mellem det
samfundsmæssige niveau og individniveauet. Trods en eksplicit analyse
af individer som samfundsmæssigt situeret og forankret i fællesskaber,
har der været mindre teoretisk arbejde i at forstå hvorledes fællesskaber
som sådan opstår og udvikler sig. Særligt når vi kigger på den form for
fællesskaber der ikke i udgangspunktet nødvendigvis har en eksplicit
samfundsmæssig funktion at udføre - når det i højere grad er
fællesskabets deltagere der skal definere fællesskabets indhold. Fokus
er ikke så meget på den betydning det har for de enkelte deltagere, men
hvordan det er muligt at forstå fællesskabets udvikling - fællesskabet
som et ikke bare genstand for analyse, men også som 'subjekt'.

Den 13.-15. november 2009
Tema: fællesskaber

Kursuscentret Røsnæs
Klintedalsvej 40
4400 Kalundborg
tlf. 59508067
http://www.roesnaes.dk

Mariane Hedegaard fra KU vil indlede konferencen med et forsøg på en
diskussion afhvordan vi kan forstå fællesskabs betydning inden for
virksomhedsteorien. Morten Nissen fra KU vil med "Fælles skaben og
magt" interessere sig for magtaspektet og fællesskaber og Erik Axel fra
RUC tager afsæt i forskning i konfliktuelt samarbejde. Spørgsmålet om
børnefællesskaber og udvikling vil være dobbeltoplæg fra Pernille
Hviid og Ditte Winther-Lindqvist, begge fra KU, om børns fællesskaber
på tværs af kontekster, som dels vil stille spørgsmålet om børn i
grupper, men samtidig forholde sig til børnefællesskabets udvikling
som sådan. Fra Lund universitet kommer Per-Olof Hedvall med et
oplæg om det at designe artefakter til et specifikt fællesskab, nemlig
familier med børn der har funktionsnedsættelse. Betydningen for
familien som fællesskab bliver det centrale omdrejningspunkt.
I forlængelse af oplæggene vil vi gøre brug af gruppesessioner hvor
konferencens deltagere selv aktivt arbejder med konferencens centrale
problemstilling på baggrund af de forskellige oplæg.

Arrangører:
Svend Bak, VIA University College,
e-mai!: svb@viauc.dk
Pernille Hviid, Institut for Psykologi, Københavns Universitet,
e-mai!: pernille.hviid@psy.ku.dk
Jacob Klitmøller, Institut for Psykologi, Aarhus Universitet,
e-mai!: jaklit@psy.au.dk
Par-GIa Zander, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet,
e-mai!: poz@cs.au.dk
Sekretær: Susanne Kaae, VIAUC, Rudo(fgårdsvej 1,8260 Viby J
e-mai!: ska@viauc.dk
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Pris
for deltagelse i den 20. Konference for virksomhedsteori
Kr. 3.100,- for hele mødet inkl. overnatning.
Faktura sendes fra VIA's bogholderi før konferencen.
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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.
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Tilmelding sendes til
Tilmeldingsfrist:
15. september 2009

ska(~viauc.dk

