Mål:
Virksomhedsteorien i bred forstand er efterhånden en tradition med mange år på bagen – også i Danmark. I den tid, den har eksisteret, har den udviklet sig på mange måder og i forskellige retninger. Sådan skal det også
være. En tradition, der bliver stående, forældes i forhold til de løbende
forandringer i forskning og samfund. En kulturhistorisk tradition må
naturligvis se det som meget centralt at være under fortsat udvikling. De
tre hovedblokke på årets konference er derfor viet til at arbejde med eksempler på nye krav til henholdsvis teori, metode og praksis. Først fokuserer vi på nye krav til praksis – vor egen forskningsmæssige praksis såvel som den vi undersøger - eksemplificeret ved interventions- og praksisforskningsprojekter. Dernæst fokuserer vi på de nye krav til metode og
forholdemåder, som evidensbaseringens fremmarch stiller. Til sidst fokuserer vi på nye krav til teori eksemplificeret ved de udfordringer, neuroog kognitionsvidenskabernes styrkelse eller udvikling rejser til en teoretisk tradition, der traditionelt har haft en af sine forcer her. Som en rød
tråd gennem alle tre emner løber endnu en vigtig dimension ved den virksomhedsteoretiske tradition: dens kritiske engagement, som vi dermed
også holder fast ved.

PROGRAM
FOR
16. KONFERENCE OM VIRKSOMHEDSTEORI

TEMA: Nye krav til teori, metode og praksis

Kursuscentret Kystgaarden
Arbejdet på konferencen får lidt varierende former. Alle tre blokke munder ud i diskussion. Men forholdet mellem programmets oplæg veksler
mellem hovedoplæg med efterfølgende kommentatorer, flere sidestillede
oplæg der supplerer hinanden fra forskellige perspektiver og oplæg fulgt
af opponenter.
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De aktuelle tendenser og de historiske dimensioner bliver herudover
fremhævet i orienteringen om, hvad der rør sig i den virksomhedsteoretiske tradition i bred forstand, nationalt og internationalt.
Arrangører:
Tove Borg, Hammel Neurocenter, email: tove.borg@mail.tele.dk
Klaus Bærentsen, PI, Aarhus Universitet, email: klaus@psy.au.dk
Ole Dreier, Psykologi, KU, email: ole.dreier@psy.ku.dk
Line Lerche Mørck, Psykologi, DPU, email: llm@dpu.dk

Program for virksomhedsteoriseminar på Kystgaarden 2005

14.45-15.10 Tove Borg: Om evidenskrav til praksis i sundhedssektoren. En
situationsberetning.

Fredag den 18. november

15.10-15.50 Irene Højlund: Om dilemmaer i arbejdet med at bedrive kritisk
psykologisk praksisforskning under et forskningsopdrag om
effektforskning inden for døgninstitutionel miljøbehandling.

17.00

Ankomst

18.00-19.00 Middag
Fællestema Hvad rør sig i virksomhedsteoretiske sammenhænge nationalt, i
norden og internationalt? – i bred forstand

15.50-17.30 Plenumdiskussion
18.00-

Middag

19.30-20.30 Seth Chaiklin: Hvad rør sig internationalt og på DPU
20.30-20.45 Kaffe/te
20.45-21.45 Charlotte Mathiassen m.fl.: Hvad rør sig i nordiske sammenhænge

Lørdag den 19. november
08.00-09.00 Morgenmad

Søndag den 20. november
08.00-09.30 Morgenmad
Fællestema Teoriudvikling – at operere på tværs af forskellige niveauer af
fænomener.
09.30-10.15 Klaus Bærentsen: Humanpsykologien mellem samfundsvidenskaber og naturvidenskaber – inkl. 15 min. til diskussion.

Fællestema Forholdet mellem teori og praksis diskuteret med udgangspunkt i
konkrete forskningsprojekter med interventionssigte.

ca. 10.15

09.00-09.45 Ole V. Rasmussen: Udvikling af tænkning og kategorier om børn
i vanskeligheder i PPR-regi – inkl. 15 min. til diskussion

11.15-11.45 Seth Chaiklin trækker tråde og opsummerer konferencen

09.45-10.15 Pause med kaffe/te
10.15-11.00 Line Lerche Mørck: Udvikling af praksis, der undersøtter læring
og overskridelse af marginalisering blandt unge med etnisk minoritetsbaggrund. – inkl. 15 min. til diskussion
11.00-11.45 Morten Nissen: Viden der virker – eller: Dybderne i psykologiens
fladtrykte rum – belyst ved aktuelle ændringer i behandlingen af
stofmisbrugere. – inkl. 15 min til diskussion
11.45-13.15

Frokost
Fællestema Hvor og hvordan støder I på de nye krav om evidens og effekt –
og hvordan imødegår vi de nye krav på en måde, hvor man som
forsker stadig kan stå inde for sin forskning?
13.15-14.15 Uffe Juul Jensen: Evidensbaseret forskning – den historiske baggrund og den aktuelle fremmarch på tværs af felter.
14.15-14.45 Pause med kaffe/te

Kaffe/te

10.30-11.15 Hysse Forchammer: Organisk skade, kognition og praksis

12.00

Frokost

