
I anledning af 100 års dagen for A. N. Leontjevs fødsel den 5. februar i 
år, synes det passende at markere dette på konferencen med indlæg om 
den historiske baggrund for Leontjevs videnskabelige værk samt om 
virksomhedsteoriens nuværende status og udvikling. 

Centralt i denne sammenhæng er det forhold, at virksomhedsteorien 
som en teori om psykens udvikling som en integreret bestanddel i den 
materielle verdens fænomener, gennem sin udviklingshistorie altid har 
været knyttet mere eller mindre direkte til praksis. 

Konferencen fokuserer derfor på det fundamentale teoretiske indhold i 
virksomhedsteorien, samt på den videnskabelige og praktiske kontekst, 
hvori den er opstået og udviklet. 

Den kontekst, hvori virksomhedsteorien befinder sig i dag, er på mange 
måder afgørende forskellig fra den kontekst, den blev udviklet i, og 
hovedparten af indlæggene på konferencen er derfor knyttet til anven
delse af teorien inden for praksisfelterne arbejde, sundhed og socialpæ
dagogik. 
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Program for virksomhedsteoriseminaret i Nyborg 2003 

Fredag den 21. november 
17.00 Ankomst 

18.00-19.00 Middag 

19.00-21.00 Om virksomhedsteoriens tidlige udvikling, forståelsen 
af psyken som materielt fænomen, og teoriens relation 
til moderne dynamisk systemteori vi Klaus Bærentsen 

21.00 Kaffelte 

Lørdag den 22. november 
08.00-09.00 Morgenmad 

09.00-10.00 Om forholdet mellem Vygotskijs teori og Leontjevs 
udvikling af virksomhedsteorien v/Mette Bendixen 

10.00-10.15 Pause med kaffelte 

10.15-11.15 Virksomhedsteoriens anvendelse i HCI - den 
skandinaviske tradition på DAIMI vlOlav W. 
Bertelsen 

11.15-12.15 Teoretiske udfordringer for en virksomhedsteoretisk 
undersøgelse af den krative proces Iv Bo T. 
Christensen 

12.15-13.30 Frokost 

13.30-14.30 Teorien om situationel sygdom vi Dorte Ganniks 

14.30-15.30 Livsførelse i hverdagen under rehabilitering vi Tove 
Borg 

15.30-15.45 Pause med kaffelte 

15.45-16.45 Konstruktion af virksomhedsteoretisk praksis i socialt 
arbejde vi Anders Minken og Hans Knutagård 

16.45-17.45 Præsentation af debatten om forholdet mellem 
virksomhedsteori og socialpædagogik 
vi Niels Rosendal Jensen 

18.30- Middag 

Søndag den 23. november 
08.00-09.30 Morgenmad 

09.30-10.30 Kritiske punkter i Leontjevs teori om personlighed og 
subjektivitet vi Seth Chaiklin 

10.30-11.00 Kaffelte 

11.00-11.30 Orientering om virksomhedsteori i forbindelse med 
ISCAR og andre steder vi Mariane Hedegaard 

11.30-12.00 Opsamling og afslutning med tanker om næste år 
vi Klaus B. Bærentsen 

12.00-13.15 Frokost 




