
På dette års konference trækker vi trådene videre fra sidste års tema om nye krav til teori og meto-
de. Diskussionerne om, hvordan vi som forskere skal forholde os til stigende krav om evidensbase-
ret forskning i en primært positivistisk aftapning, førte os over i en nysgerrighed i forhold til at gå 
videre med, hvad det er, vi mener dialektisk historisk-materialistiske positioner som teoretiske og 
metodologiske positioner i opposition hertil, kan byde ind med i en aktual-historisk sammenhæng. 
Da der samtidig på sidste konference var en nysgerrighed efter at få udfoldet de forskellige teoreti-
ske positioner, der var repræsenteret; deres respektive grundlag, muligheder og eventuelle konflik-
ter imellem dem, har vi valgt gennem seminarets oplæg at forsøge at stille skarpt på relationerne 
mellem virksomhedsteori og kritisk psykologi. Ikke som spadestik til grøftegravning endsige 
mudderkastning, men som udgangspunkt for produktiv udveksling og nysgerrige spekulationer over 
mulige betydninger og konsekvenser af forskellige tilgange. Vi lægger således op til at kaste lys 
over konstituerende teoretiske begreber, deres betydning i aktuelle empiriske arbejder samt forbin-
delser mellem teoretiske begreber og forskningsmetoder – vi er altså på jagt efter grundlæggende 
metodologiske diskussioner.  
 
Fredag aften – Teoretisk nyorientering med et blik på historien. 
Det, vi lægger op til her, er oplæg og diskussioner om, hvad der rører sig aktuelt af grundlæggende 
teoretiske diskussioner indenfor Kritisk psykologi og Virksomhedsteori.  
Vi indbyder til oplæg, der tager fat i nutiden, men med blik for fortiden. Forskellige teoretiske posi-
tioner er netop ikke historieløse, men kan måske bedst anskues som forsøg på at forstå forskellige 
samtidsrelevante samfundsmæssige og psykologiske problemstillinger. I den forstand ønsker vi at 
lægge op til diskussioner om aktuelle teoretiske begrebsliggørelser, der både ’rækker bagud’ i for-
hold til det grundlag, der bygges videre på, og som i den forstand derfor må ’trækkes frem’, udfor-
dres, kritiseres og forandres - vi er med andre ord nysgerrige efter teori i udvikling.  
 
Formmæssigt lægger vi op til at bruge diskutanter. En diskutant er ikke en oponent, der skal udfor-
dre eller kritisere oplægget, men en person, der er ansvarlig for at rejse diskussion af oplægget i ple-
num i tillæg til, hvad oplægget i sig selv måtte have rejst af debat og spørgsmål. Diskutantens opga-
ve er i den forstand bundet til at være åben, nysgerrig og spørgende. 
Lørdag - Metodologiske refleksioner  
Formiddag: Begrebet om praksisforskning dukker op i flere og flere og meget forskellige forsk-
ningssammenhænge. Men hvad er det for en metodologisk fisk, vi har fået på krogen her … Vi 
inviterer til oplæg, der gennem konkrete forskningsprojekter udfolder praksisforskning som konkret 
metodologisk figur i aktuel forskningspraksis. 
Eftermiddag: Hvad betyder en virksomhedsteoretisk baggrund for konkrete empiriske forsknings-
projekter? Vi inviterer her til oplæg fra forskere med baggrund i den virksomhedsteoretiske traditi-
on, der udfolder forbindelser mellem teoretiske antagelser og konkret forskningspraksis. 
 
Lørdagen afsluttes med gruppearbejde, hvis formål er at give konferencens deltagere muligheder 
for i mindre fora at reflektere og diskutere konferencens oplæg med henblik på at konkretisere 
inspirationer og implikationer for egen praksis/forskning. Konferencens arrangører er ordstyrer for 
gruppernes diskussioner. 
 
Søndag - ringen sluttes … 
Søndag starter vi med et oplæg der trækker nogle aspekter af virksomhedsteoriens historie frem. 
Efterfølgende er konferencens arrangører ansvarlige for et oplæg, der dels skal trække nogle cen-
trale aspekter af seminarets gruppediskussioner frem, dels opsummere og afrunde på konferencens 
tema, samt udpege relevante veje at gå videre herfra.  
 
Vi slutter af med det obligatoriske ’siden sidst’ oplæg og konstituering af ny planlægningsgruppe. 
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Program for 17. konference om Virksomhedsteori. 
 
Fredag d. 10. november   

  17.00 Ankomst
18.00-19.00 Middag 
 Fællestema: Teoretisk nyorientering med et blik på historien. 
19.30-20.00 Oplægsholder: Klaus Bærentsen: ”To skridt tilbage, og ét frem i udvikling 

af virksomhedsteorien. Filosofiske og konkrete videnskabelige forudsæt-
ninger for én mulig nyudvikling af virksomhedsteorien.” 

20.00-20.30 Diskutant: Morten Nissen 
20.30-20.45 Kaffe/the 
20.45-21.15 Oplægsholder: Ole Dreier: ”Strukturelle og dialektiske udfordringer for 

kritisk-psykologisk teoriudvikling.” 
21.15-21.45 Diskutant: Jens Mammen 
 
Lørdag d. 11. november 

 8.00-9.00 Morgenmad 
 Fælles tema: Metodologiske refleksioner.  

Begrebet om praksisforskning dukker op i flere og flere og meget forskel-
lige forskningssammenhænge. Men hvad er det for en metodologisk fisk vi 
har fået på krogen her. 

9.30-10.00 Oplægsholder: Charlotte Højholt: ” Hvem gør hvad når vi forsker sam-
men? - om teori og samarbejde i praksisforskning.” 

10.00-10.30 Diskussion 
10.30-11.00 Pause med kaffe/the 
11.00-11.30 Oplægsholder: Erik Axel: ”Teori i praksisforskning. Praksisforskning som 

konfliktuel kooperation.” 
11.00-12.00 Diskussion 
12.00-13.30 Frokost 
 Hvad betyder en virksomhedsteoretisk baggrund for konkrete empiriske 

forskningsprojekter? 
13.30-14.00 Oplægsholder: Janne Madsen: ”Narrativer som redskap i samarbeidet 

mellom forsker og praktikere.” 
14.00-14.30 Diskussion 
14.30-15.00 Pause med kaffe/the 
15.00-15.30 Oplægsholder: Marianne Hedegaard: ”Diskussion af den metodologiske 

dialektik i forholdet mellem det konkrete og det almene i empirisk forsk-
ning.” 

16.30-17.30  Diskussion.
16.30-17.30 Gruppearbejde. Formålet er her, at give konferencens deltagere muligheder 

for i mindre fora at reflektere og diskutere konferencens oplæg med hen-
blik på at konkretisere inspirationer og implikationer for egen praksis/ 
forskning. Konferencens arrangører er ordstyrer for gruppernes diskus-
sioner. 

18.00  Middag
 

 
 
 
Søndag den 12. november 

 8.00-9.30 Morgenmad 
 Tema: Aspekter af virksomhedsteoriens fortid, nutid og fremtid. 
9.30-10.15 Oplægsholder: John Berthelsen: ”Den kulturhistoriske skole. Rids af dansk 

praksis 1970 -1990. Kluge Hans, Kant og Sovjetpsykologien.” 
10.15-10.30 Kaffe/the. 
10.30-11.30 Konferencens arrangører lægger op til plenumdiskussion ved at trække 

nogle centrale aspekter af seminarets gruppediskussioner frem, som dels 
sigter mod at opsummere og afrunde konferencens tema, dels sigter mod at 
udpege relevante veje at gå videre herfra. 

11.30-12.00 Vi slutter af med det obligatoriske ’siden sidst’ oplæg og konstituering af 
ny planlægningsgruppe. 

12.00-13.00 Frokost og afrejse 
 
 
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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