Program for 22. virksomhedsteori konference Røsnæs 2011

Nye teknologier i praksis
virksomhedsteoretiske perspektiver på redskabsformidling

Arrangører
Klaus Bærentsen, Aarhus Universitet
Louise Pedersen, Aarhus Universitet
Malene Degn, Mulighedernes hus i Odense
Pär-Ola Zander, Aalborg Universitet

Tema
Temaet for virksomhedsteorikonferencen i år bliver teknologiens betydning for psyke, virke
og samfund.
Temaet er valgt ud fra en interesse i at få specificeret forståelsen af et forhold, der er af
afgørende betydning i den virksomhedsteoretiske forståelse af menneskelig aktivitet;
redskabsformidlet praksis. Redskaber udvikles i bestemte konkrete sammenhænge. De
kalder på bestemte typer af aktiviteter, og i takt med, at nye teknologier udvikles omkring
os, produceres vores virksomheder og psykiske organer også på nye måder. Vi tager
udgangspunkt i definitionen af teknologi som læren om og studiet af de praktiske
fremgangsmåder i håndværk og industri, og om bearbejdelsen af råstofferne i det hele
taget. I denne optik skal ny teknologi altså ikke kun forstås som computer- og IT-relaterede
redskaber men nærmere som den samlede mængde af nye redskaber, der former os som
mennesker i dag.

Program 4. november – 6. november
17.00

FREDAG
Ankomst til Røsnæs

18.00-19.00

Middag

19.15-19.30

Velkomst og introduktion til temaet ”Nye teknologier i praksis”
ved arrangørerne

19.30-20.30

"Den allestedsnærværende teknologi - hvordan kan vi forstå den bedre og
designe derefter?" ved Susanne Bødker, Aarhus Universitet
+Diskussion
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8.00- 9.30
9.30-10.30

10.30-11.00
11.00-12.00

12.00-13.30
13.30-14.30

LØRDAG
Morgenmad
”Leontjevs perspektiver på teknologi”
ved Klaus Bærentsen, Aarhus Universitet
+Diskussion
Kaffepause
”Intuitiv interaktion med Bang & olufsen produkter”
ved Ditte Hvas Mortensen
+Diskussion
Frokost & evt. gåtur for dem der vil

16.00-17.00

”Brugerdrevne standarder danner drevne brugere – en kulturhistorisk tilgang
til subjektivitetens almengørelse”
ved Morten Nissen, Københavns Universitet
+Diskussion
Kaffepause
"Når tabt sprog genvindes på ny - medieret af ny teknologi"
ved Ulla Konnerup, Aalborg Universitet
+Diskussion
Opsummering

18.00-

Middag

14.30-15.00
15.00-16.00

8.00-9.30
9.30-10.30

SØNDAG
Morgenmad

10.30-10.45
10.45-11.00

”Teknologi og demokrati” ved Jan Mehti, Universitetet i Nordland
+Diskussion
Kaffepause
Nyt fra ISCAR i Rom

11.00-12.00

Opsamling og nyheder, udvælgelse af næste års arrangører etc.

12.00-13.30

Frokost
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