
XXX.	Virksomhedsteori	konference	
Fjelsted	Skov	Kro	1.-3.	november	2019	

Almenpsykologi	versus	partikularisering	af	psykologien	i	
specialområder	

De:e	års	konference	om	virksomhedsteori	er	den	30.	I	rækken	siden	de	årlige	konferencer	om	
virksomhedsteori	tog	deres	begyndelse	for	31	år	siden	i	1988.	SituaGonen	i	dag	er	på	mange	
måder	anderledes	end	dengang,	og	det	er	måske	betegnende,	at	1989	er	det	eneste	år	i	den	
mellemliggende	periode,	hvor	konferencen	ikke	blev	aJoldt.		

Historisk	set,	er	den	aktuelle	situaGon	inden	for	psykologien	i	stor	udstrækning	kny:et	Gl	den	
række	af	sociale,	poliGske,	teknologiske	og	ideologiske	udviklinger	og	begivenheder,	som	fandt	sted	
i	1989,	og	de	eLerfølgende	år.		

Et	karakterisGsk	træk	ved	den	aktuelle	situaGon	er	eLer	arrangørernes	mening	et	markant	fravær	
af	en	fælles	alment	accepteret	almenpsykologisk	teoridannelse,	som	kan	sikre	konsistens	og	
sammenhæng	i	de	psykologiske	foranstaltninger	og	intervenGoner	som	foretages	indenfor	de	
mangfoldige	praksisområder,	hvor	psykologer	har	deres	virke.	

Konferencen	er	centreret	omkring	et	spørgsmål	om	Almenpsykologi,	dens	indhold	og	dens	ny:e	i	
praksis	versus	den	parGkularisering	af	psykologien	i	specialområder	med	hver	sit	teoriunivers	uden	
overgribende	sammenhæng,	som	kommer	Gl	udtryk	i	mange	psykologers	opfa:else	af	psykologi,	i	
psykologisk	praksis,	i	psykologiuddannelserne	og	i	den	offentlige	debat.	

Vi	ønsker	derfor	at	indlæg	på	konferencen,	inden	for	hvert	deres	område,	søger	at	besvare	
følgende	spørgsmål:		

Hvad	er	hovedindholdet	i	den	almenpsykologiske	teori	som	oplægsholder	er	fortaler	for?	

Hvilken	rolle	spiller	den	som	basis	for	bevisførelse	eller	begrundelse	for	oplægsholders	
psykologiske	forskning?	

- og/eller	prakGske	intervenGoner	overfor	sociale,	pædagogiske,	klinisk	psykologiske,	
arbejdspsykologiske	problemsGllinger?	

- og/eller	i	arbejdet	med	udvikling	og	anvendelse	af	teknologi,	formidling	af	viden	Gl	en	
bredere	offentlighed?	

- eller	hvilken	anden	sammenhæng	der	må:e	være	tale	om.	

Disse	forhold	ønsker	vi	at	sæ:e	Gl	debat	på	årets	konference	om	virksomhedsteori.	
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Foreløbigt	Program	
Fredag	
17.00	 Ankomst	

18.00	 ALensmad	

19.15	 Velkommen	Gl	

19.30	 Oplæg	1:	Jens	Mammen	&	Niels	Engelsted:	en	dansk	tolkning	af	virksomhedsteori 
I	oplægget	vil	vi	fortsæ:e	ud	af	virksomhedsteoriens	motorvej	med	to	spor,	som	Niels	
talte	om	på	Virksomhedskonferencen	for	30	år	siden.	 
På	en	måde	har	vi	ikke	beskæLiget	os	med	andet	siden,	omend	på	hver	sin	måde.	 
Først	vil	Niels	fortælle,	hvordan	tanken	fra	dengang	har	været	grundlæggende	for	hans	
almenpsykologi,	og	hvordan	de:e	arbejde	forbinder	Gl	Jens.		 
Dernæst	vil	Jens	i	forlængelse	heraf	fortælle,	hvordan	han	ad	de	to	spor	har	formået	at	
kombinere	sin	almenpsykologi	med	en	ny	matemaGsk	forståelse.	

Vedlagt	er	foruden	Niels’	oprindelige	motorvejsarGkel,		 
General	Psychology	Walks	Again,	der	opsummerer	af	Niels’	arbejde,	 
og	A	Grammar	of	Praxis,	der	opsummerer	Jens’	arbejde."	

21.00	 Oplæg	2:	Mariane	Hedegaard:	Hvor	er	virksomhedsteorien	i	dag	

Virksomhedsteorien lever i bedste velgående mange steder i verden. Det kan ses i 
mængden af regionale og nationale ISCAR konferencer (Australien-New Zealand, 
Brasilien, Grækenland, England, m.fl.), og vores Kultur-historiske og Virksomhedsteori 
konference er eksempel på det. Vores konference er så vidt jeg ved den ældste stadig 
levende konference. Jeg er ikke så pessimistisk som arrangørerne for almenpsykologien, 
idet der afholdes såvel filosofisk orienterede konferencer (f.eks. regionskonferencer i 
Grækenland og i Iljenkov Society i England), som praksisorienterede konferencer med 
respektive publikationer (Australien, Norge). Da mit område er udviklingspsykologi 
(som jeg vil argumentere for må være grundlag for almen psykologi, da forandring og 
overgange karakteriserer livet) vil jeg tage udgangspunkt her i min beskrivelse over 
hvor virksomhedsteorien er idag. 

22.00	 Det	med	småt	…	løst	og	fast	fra	deltagerne	…	

Lørdag	
8.30	 Morgenmad		

9.30:	 Oplæg	3:		Lars	Bang	Jensen	&	John	Bertelsen:	Et	nedslag	i	den	historiske	udvikling	af	
de	specialpædagogiske	institutioner	i	Danmark	–	I	spændingsfeltet	imellem	
Nødbørnehaver	og	mangfoldige	(inkluderende)	læringsmiljøer	

I	de:e	oplæg	ønsker	vi	via	specifikke	nedslag	i	den	historiske	og	nuGdige	udvikling	af	de	
specialpædagogiske	insGtuGoner	at	re:e	blikket	mod	spændingsfeltet	imellem	det	

Program	XXX	2019	-	007	2019-09-17



normale	barn	og	det	abnormale	barn.	Vi	er	optaget	af	hvordan	staten,	amterne/
regioner,	kommunerne	og	insGtuGonerne	har	håndteret	denne	sortering,	
diagnosGcering	og	segregering.	Endvidere	vil	vi	skitsere	specialpædagogikkens	aktuelle	
vilkår	i	Danmark	2019,	og	hvordan	lærere	og	pædagoger	prakGsk	håndterer	børn/
elever	med	specielle	behov..	

10.30	 Kaffepause	

11.00	 Oplæg	4:	Thorstein	Grøver	&	Holger	Forman:	Uddannelse og undervisning i 
konkurrencesamfundet. Almen psykologiske overvejelser 
Opplegget vil ta for seg en todelt diskusjon av kunnskapstilegnelse under 
konkurransestatens betingelser: på den ene siden i folkeskolen, og på den annen side på 
universitetene. Det vil undersøkes hvordan konkurransestaten legger til rette for særlige 
former for læringsvirksomhet i institusjonene, og hvordan dette påvirker kandidatenes 
opplevelse av mening og anerkjennelse. Til sist vil oppleggsholderne åpne for 
spørsmålet om hvilke muligheter og begrensninger som ligger i å bruke 
virksomhetsteorien til disse spørsmålene.. 

12.00	 Frokost	

13.30	 Oplæg	5:	Dorte	Kousholt:	KonXlikter	om	børns	skoleliv	som	almenpsykologisk	
problemstilling?	
Almenpsykologiske	spørgsmål	kan	siges	på	en	gang	at	være	både	ret	`ernt	fra	og	
ganske	grundlæggende	for	empirisk	forskning.	I	de:e	oplæg	undersøger	jeg,	hvordan	
almenpsykologiske	problemsGllinger	har	bevæget	(sig	i)	min	forskning	i	børns	og	
familiers	hverdagsliv	ved	at	re:e	fokus	på	begreber	om	dialekGk	og	konfliktuel	praksis.	
Jeg	tager	afsæt	i	nyligt	afslu:et	et	forskningsprojekt:	’Konflikter	om	børns	skoleliv’	hvor	
vi	har	arbejdet	med	konfliktbegrebet	som	afsæt	for	at	overskride	problemforskydninger	
og	redukGoniske	forståelser	af	vanskeligheder	i	børns	skoleliv.	

14.30	 Kort	pause	

15.00	 Oplæg	6:	K	Kousholt:	Test	i	folkeskolen		
Oplægget	vil	handle	om	mulige	teoreGske	Glgange	Gl	udforskning	af	test	og	deres	
betydninger	for	børns	skoleliv.	Der	vil	blive	eksemplificeret	med	tesforskning,	der	
undersøger	test	fra	børnenes	perspekGver	og	som	del	af	et	mangfoldigt	og	flertydigt	
hverdagsliv.	Med	de:e	udgangspunkt	diskuteres	mulige	teoreGske	integraGoner	med	
hvilke	andre	aspekter	ved	testning	søges	grebet.	De:e	være	sig	Roland	Barthes	
mytebegreb,	BachGns	la:erteori	og	Sartres	Gdsfænomenologi	med	henblik	på	at	lægge	
op	Gl	en	diskussion	om	mulighederne	ved	teoridannelse,	der	søger	at	følge	empiriens	
forgreninger	og	samGdig	være	metodologisk	konsistent.	

16.00	 Kaffepause	

16.30	 Oplæg	7:	Uffe	Juul	Jensen:	Den	kulturhistoriske	virksomhedsteori	som	fortidig	
almenpsykologisk	ideologi	eller	objektiv	teori	for	fremtiden?	Muligheder,	realiteter	
og	begrænsninger.	
I	1960erne,	1970erne	og	1980erne	var	diskussionen	om	den	kulturteoreGske	
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virksomhedsteori	kny:et	sammen	med	diskussioner	om	og	udvikling	af	den	dialekGske	
materialisme.	

I	1990erne	og	fremeLer	forsvandt	den	dialekGske	materialisme	fra	det	filosofiske	
verdenskort	–	opfa:et	som	et	dødt	sprog	på	linje	med	sanskrit	nu	da	det	
kommunisGske	projekt	var	kollapset	og	verdenshistorien	erklæret	for	afslu:et	
(Fukuyama,	1992).		

Filosofien	som	akGvitet	er	mange	gange	blevet	erklæret	for	død,	men	den	har	hver	
gang	begravet	sine	ligbærere.	Måske	den	dialekGske	materialisme	kan	begrave	sine	
ligbærere.	Men	det	vil	kræve	fornyet	indsats	af	forskere	og	filosoffer	som	i	konkrete	
videnskabelige	sammenhænge	(f.eks.	i	arbejdet	med	den	kulturhistoriske	
virksomhedsteori)	trods	Gdernes	og	sædernes	ugunst	har	fastholdt	den	materialisGske	
og	dialekGske	tradiGons	aktuelle	relevans.	

17.30	 Pause	

18.00	 ALensmad	

Søndag	
8.30	 Morgen	

9.30:		 Oplæg	8:	Diskussion	om	almenpsykologi	som	formuleret	i	det	indledende	spørgsmål		
Ordstyrer:	Charlo:e	Mathiassen	

Diskutant:	Seth	Chaiklin,	

Opsamling	Klaus	BB		

10.30	 Nyt	fra	Iscar	

11:00	 Generalforsamling	i	Forening	Dansk	Kulturhistorisk	Virksomhedsteori	

Valg	af	dirigent 
Valg	af	referent	  
Bestyrelsens	beretning	for	2019 
Godkendelse	af	regnskab  
Forslag	fra	bestyrelsen	og	forsamlingen	  
Valg	af	formand	og	bestyrelse	

11.30	 Planlægning	af	konference	2020	

12.00	 Frokost	

13.00	 Farvel
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