
 

 

 

 

 

Leontjevs virksomhedsteori er en teori om bevidsthedsdannelse i prak-

sis. Seminaret beskæftiger sig på den ene side med en teoretisk opdate-

ring, der er såvel mulig som nødvendig. På den anden side tages ud-

gangspunkt i teoretisk aktuelle temaer og tendenser i samfundsmæssig 

praksis - samfundsmæssige virksomhedsformer og bevidsthedsdannel-

se samt forskning i denne praksis. 

 

Psykologisk praksis - inkl. forskning - er afhængig af de tilhørende 

teorier og bagvedliggende filosofiske forståelsesrammer. Såvel psyko-

logisk praksis som teorier udvikler sig med de samfundsmæssige virk-

somhedsformer, som de er en del af. Ellers bliver de forældede og in-

adækvate og dør ud. 

 

Hvis praksisrelevant virksomhedsteori skal være andet end et nostal-

gisk minde, må dens filosofisk-teoretiske apparat opdateres - også med 

indsigter, som er udviklet inden for andre, men beslægtede teoretiske 

systemer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM 

FOR 

13. KONFERENCE OM VIRKSOMHEDSTEORI  

 

 

TEMA: BEVIDSTHEDSDANNELSE 
 

Kursuscentret Kystgården 

Østerøvej 119, 5800 Nyborg 

Tel.: +45 6531 0233 – Fax:+45 6531 7647 

 

 

 

Arrangører: 

Erik Axel, RUC, 4000 Roskilde 

Mette Bendixen, Psykologcentret Trekanten, København 

Klaus B. Bærentsen, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet 

Marian Nielsen, RUC, 4000 Roskilde 
 

 



Program for virksomhedsteoriseminaret i Nyborg 2002 
 

Fredag den 15. november 

17.00 Ankomst 

18.00-19.00 Middag 

19.00-21.00 Nyere udvikling inden for virksomhedsteori/kritisk 

psykologi set fra et filosofisk ståsted  

v/ Uffe Juul Jensen og Morten Nissen 

21.00 Kaffe/te 

 

Lørdag den 16. november 

08.00-09.00 Morgenmad 

09.00-10.15 Et økologisk perspektiv på tænkningens udvikling 

v/ Jytte Bang  

10.15-10.30 Pause med kaffe/te 

10.30-11.45 Virksomhedsteori og Gibsons økologiske kognitions-

teori v/ Johan Trettvik 

11.45-13.30 Frokost 

13.30-14.45 En introduktion til Vasilyuks teoretiske arbejde, sær-

ligt gennemlevelsens psykologi. En videreudvikling af 

Leontjevs virksomhedsteori og relationen til Vygot-

skys kulturhistoriske psykologi. v/ Mette Bendixen 

14.45-16.00 Socialpædagogisk arbejde (samarbejde) med unge.  

v/ Marian Nielsen 

16.00-16.15 Pause med kaffe/te 

16.15-17.30 Psykologisk viden som praksis. Om praksisudvik-

lingsforskning med en Pædagogisk Rådgivning 

v/ Ole V. Rasmussen 

18.00- Middag 

 

 

 

Søndag den 17. november 

08.00-09.30 Morgenmad 

09.30-10.45 Bevisshet om egen utvikling? Barns bruk av 

kollektive og personlige fremgangsmåter for å bli 

større / v Hanne Haavind 

10.45-11.00 Kaffe/te  

11.00-11.45 Opsamling og afslutning med tanker om næste år  

v/ Klaus B. Bærentsen 

11.45-13.15 Frokost 

 

 

 

 

 


