
 

 

Encell - Nationellt kompetenscentrum för livslångt lärande - har på uppdrag av regeringen ett övergripande nationellt ansvar 

för forskning och kunskapsspridning om vuxnas lärande. Encell har Stiftelsen Högskolan i Jönköping som huvudman och 

Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) som värdorganisation. 

 

 

Encells seminarieserie om det livslånga lärandet 

Sedan starten 2001 har Encell arrangerat öppna föreläsningar med syftet att sprida kunskap om 
det livslånga lärandet. Vi bjuder in forskare och experter som får en möjlighet att sprida sin 
kunskap till en bred publik bestående av både akademiker och praktiker. Föreläsningarna 
genomförs i Jönköping men finns numera också på webben för att göra dem tillgängliga på 
nationell nivå. För att uppmuntra till lärande i samband med dessa föreläsningar ger i även ut ett 
antal frågor som kan vara en start för att i grupp fortsätta diskutera kring temat på föreläsningen.  

 

Diskussionsseminarium baserat på Andreas Fejes föreläsning ” Livslångt lärande 

och det bekännande samhället: att skapa medborgare” (21 oktober 2011) 

Förslag till arbetsgång: 

Samla en grupp som är intresserade av att diskutera temat för föreläsningen. 

Innan ni ser filmen med föreläsningen: 

1. Föreläsningen tar upp vad som betraktas som önskvärt beteende på en arbetsplats. Skriv 
ner minst tre olika egenskaper som du tror efterfrågas på en arbetsplats.  

2. Under föreläsningen kommer begreppet bekännelse att diskuteras. Innan ni ser filmen, 
diskutera de associationer ni får till ordet ”bekännelse”. 

Se filmen som finns att hitta via Encells hemsida, anteckna frågor som dyker upp och tankar ni 
får under föreläsningen. Diskutera sedan utifrån era egna frågor samt om ni vill, de frågor som 
finns nedan.  

1. Diskutera de olika formerna av bekännelse som nämns under föreläsningen. 
2. Vilka typer av bekännelser kommer du i kontakt med i din vardag? 
3. I föreläsningen nämns att vi har givna antaganden om det livslånga lärandet. Kan ni 

identifiera några av dessa antaganden och diskutera vad det betyder att vi har dessa 
antaganden? 

4. Vad innebär det att ”beroende på hur vi pratar om saker så blir de på ett visst sätt”? 
5. Har du erfarenheter av lärande samtal? I så fall, hur reagerar du på det som sägs i filmen 

om lärande samtal? 
6. Fejes lyfter fram att föreläsningen inte handlar om vad som är bra och dåligt, och att det 

är upp till var och en att bedöma detta. Diskutera era värderingar av det som sägs under 
föreläsningen och fundera på var dessa värderingar kommer från. 

7.  Egna frågor och funderingar … 

Lycka till! 


