
20. konference for virksomhedsteori 

Fællesskaber 

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'. 

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. 
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1 17.00 I Ankomst 
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118.00-19.00 : Middag 

119.15-20.30-- ~ --- j Maria~~H~d~gaa;d:-- ~ 
I i Betydningen af fællesskaber i virksomhedsteorien 
' --~-I - -------

120.30-21.00 : Gruppe i forhold til oplæg 
I t (hvad rejser det af spørgsmål (for mig); hvad 
i l spørgsmål i forhold til temaet) 
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9.00-10.15 I Morten Nissen: Fælles skaben og magt 
10.15-10.45 I Pause-- -- -- ------ ----- - -------

I ~------------ ----------------~-------___I 

10.45-12.00 Erik Axel ~ om konfliktuelt samarbejde 

, 12'5l.~~14. ?O ___ IFrok~:~~=_ _ ____ _________ -~ _~ ___ ~_= _____ =~ ___ --------j 
114.00-15.00 1 Pernille Hviid og Ditte Winther-Lindqvist: 
1 1 Børns fællesskaber på tværs af kontekster. 
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115.00-15.30 I Pause 

i 15.30-16.00-----i Grup;eses~i~n 
, 16.00-16.30 -l Gruppesession~~-d-e-Ie-sp-ø-r-gs-mål 

- ---------

16.30-18.00 Gruppesession 
18 ,00-18.45----i Plenum~------------------------j 

19.00----- l Midda~ ---------------
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Søndag d. 15. november 

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. 

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. 

Tilmelding sendes til ska(~viauc.dk 

Tilmeldingsfrist: 
15. september 2009 


