Program for 23. virksomhedsteori konference
Røsnæs 9-11. november 2012

Dialektik og politisk praksis
Mellem virksomhedsteori og ideologikritik

Arrangører
Jan Selmer Methi
Lars Bang Jensen
Morten Nissen

Tema
Temaet for virksomhedsteorikonferencen i år bliver berøringsfladerne mellem dialektik og
politisk praksis.
Selvom virksomhedsteoriens grundlæggere kun skrev ganske lidt om politisk praksis, så
har en politisk dimension altid været nærliggende, både i dens skandinaviske og
internationale anvendelser. Når psyken er kulturelt og samfundsmæssigt formidlet, så
bliver ideologiske og politiske problematikker en vigtig del af tilgangen til den.
De indenfor den kulturhistoriske tradition, der lægger vægt på dette aspekt, er ofte også
optaget af dialektik. Måske skyldes det, at dialektikken er en form for kritisk tænkning, der
overskrider forhåndsafgrænsede emner og indebærer en refleksion af tænkningens egen
praksis.
Måske hænger det også sammen med, dialektikken nødvendigvis må fravristes den
status, den i nogen sammenhænge har haft, som på én gang en dunkel metodologisk
standard og en tung deterministisk teleologi – hvis den skal træde frem som levende
tradition.
Måske er det netop i berøringsfladen mellem politik og dialektik, at en
virksomhedsteoretisk, kulturhistorisk tradition bedst kan knytte an til og videreudvikle
dialogen med andre kritiske strømninger i psykologien og i andre samfundsvidenskaber.
Måske bør vi betragte politisk virksomhed som egen virksomhedsform på linje med
arbejde, læring og leg?
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Program 9. november – 11. november
17.00

FREDAG
Ankomst til Røsnæs

18.00-19.00

Middag

19.15-19.30

Velkomst og introduktion til temaet ”Dialektik og politisk praksis”
ved arrangørerne

19.30-20.30

Massemorderen som kom ind fra ingenting
Ved Regi Enerstvedt
+Diskussion

8.00- 9.30
9.30-10.30

10.30-11.00
11.00-12.00

12.00-13.30
13.30-15.30

LØRDAG
Morgenmad
Forebyggelse af bande-konflikt - Praxis-udvikling i socialpraksis teoretisk
perspektiv
ved Line Lerche Mørck, DPU
+Diskussion
Kaffepause
Virksomhed og politisk organisering I varesamfundet
ved Louise Pedersen
+ Diskussion
Frokost & evt. gåtur for dem der vil

17.00-17.30

Forholdet imellem Dialektik og Virksomhedsteori
ved Regi Enerstvedt
+Diskussion
Kaffepause
Dialektik og kritisk psykologi
ved Kristine Kousholt og Rie Thomsen, DPU
+Diskussion
Opsummering

18.00-

Middag

15.30-16.00
16.00-17.00
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8.00-9.30
9.30-10.30

SØNDAG
Morgenmad

10.30-10.45
10.45-11.15

En CHAT med Bourdieu – en politisk udfordring til virksomhedsteorien
ved Lars Bang Jensen, AAU
+Diskussion
Kaffepause
Nyt fra ISCAR m.v.

11.15-12.00

Opsamling og nyheder, udvælgelse af næste års arrangører etc.

12.00-13.30

Frokost

Praktisk
Seminaret afholdes som vanligt på Røsnæs Kursuscenter (se http://www.roesnaes.dk/).
Send mail om tilmelding til Morten Nissen morten.nissen@psy.ku.dk
med information (navn, adresse, arbejdsteam, email, tlf.)

Prisen er sat ned til 3000 kr. fordi vi direkte handler med Røsnæs.

Tilmelding senest d. 13/8.
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Mere om indholdet

Line Lerche Mørck: Forebyggelse af bande-konflikt - Praxis-udvikling i socialpraksis
teoretisk perspektiv.
Forståelsen af praxis-udvikling bygger på en Marx og Hegel-inspireret forståelse af dialektik (Bernstein
1971) og en analyse af dikotomier, dilemmaer og konflikter, for dermed på en og samme tid kunne
undersøge og skabe/udvikle praksis som overskrider marginalisering og dominerende dualistisk ’enteneller’-tænkning (Mørck 2011); fx enten er du kriminel/bandemedlem eller også er du ’den
neutrale/udenforstående praktiker/forsker’. Forståelsen af dialektik og praxis-udviklingens politiske
aspekter/handlestrategier konkretiseres med en case indenfor praksisfeltet
bandeproblematikker/overskridelse af marginalisering/ligestilling. Jeg diskuterer, hvordan man som politisk
aktør (et samarbejde mellem forskere og praktikere) delvist kan medvirke til at overskride dominerende
tendenser til stempling (gang labeling) og reproduktion af marginalisering.
Referencer
Bernstein, R. J. (1971). Praxis and action. Comtemporary Philosophies of Human Activity.
Mørck, L. L. (2011). Studying empowerment in a socially and ethnically diverse social work community in
Copenhagen, Denmark. (pp. 115-137). 'Special Issue - Building Bridges' Ethos, edited by Kontopodis and
Newnham. P. Published online, February 16, 2011.

Kristine Kousholt og Rie Thomsen: Dialektik og kritisk psykologi
Vores oplæg vil fokusere på, hvordan dialektik kommer til udtryk og tages i anvendelse analytisk og
metodisk i nyere ph.d. afhandlinger med afsæt i kritisk psykologi i en dansk/tysk tradition. Oplægget bygger
på en artikel til Annual Review of Critical Psychology, som netop omhandler, hvordan nyere ph.d.
afhandlinger søger efter særlige vidensformer omkring menneskelig udvikling og læring i et
hverdagslivsperspektiv. Afhandlingerne bidrager på forskellig vis til diskussioner om dialektik. Dette gør de
gennem ambitioner om at udvikle dialektisk informerede metoder, som kan udforske praksis nedefra og
gennem ambitioner om at videreudvikle analytiske begreber, der kan indfange og beskrive relationer
mellem subjekt og samfund indenfor de forskellige genstandsfelter. Vi vil i oplægget præsentere centrale
diskussionspunkter fra artiklen.
Referencer
Kousholt, K. & Thomsen, R. (2012, forthcoming). Dialectical approaches in recent Danish Critical Psychology.
Annual Review of Critical Psychology. Se http://www.discourseunit.com/annual-review/
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Lars Bang Jensen: En CHAT med Bourdieu – en politisk udfordring til virksomhedsteorien
Oplægget vil fokusere på at appropriere dele af Bourdieu’s teori med virksomhedsteorien (CHAT) for at
illustrere, hvordan Bourdieu’s begreber specifikt kan bidrage til analyse af politisk virksomhed.
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