Folkbildarforum är en konferens om lärande och samhällsutveckling och arrangeras varje år av Bildningsförbundet Östergötland. Vi utvecklar dialoger genom att vara öppen för alla
och hämta inspiration från oväntade håll. Utöver konferensen
i november arrangeras även aktiviteter under hela året.
Årets tema är Förändring & Framtid, som handlar om ett
civilsamhälle i förändring. Vi tar avstamp i gråzonen mellan
folkrörelser, näringsliv och välgörenhet för att tillsammans staka ut vägar framåt. Vad strävar vi mot, och hur ska det gå till?

Forskarseminarier 2014

Vad säger forskarna?
Välkommen till vårens seminarier där vi får lära oss både teori
och praktik från forskare. Som vanligt bjuder vi in spännande
namn som pratar om samhällsutveckling och lärande. I år arbetar vi med temat Förändring & Framtid – om ett civilsamhälle i
förändring och hur vi hittar framtidens möjligheter.

Studieförbunden i det civila samhället
Pelle Åberg på Ersta Sköndals högskola pratar om sin forskning på studieförbundens roll i civilsamhället.
28 mars, 9.30-12.00

Aktionsforskning som metod
Wanjiku Kaime Atterhög vid Uppsala universitet pratar om sitt arbete i gränslandet
mellan forskning och socialt arbete – både i Sverige och utomlands.
25 april, 9.00-10.30

Casinosamhället
Magnus Dahlstedt, Linköpings universitet, pratar om hur samhället präglas av
vinsttänkande och kortsiktighet likt ett casino.
19 maj, 8.30-10.00. Frukostseminarium

Det kommer mera
Under hösten kommer vi också
få besök av Johan Hvenmark som
pratar om hur marknadens logiker
påverkar civilsamhällets organisationer. Och förhoppningsvis kommer
något av en kändis också komma och
prata hos oss. Mer om det senare!

Organiserings betydelse för verksamhetens kvalitet
Elisabet Sundin är professor i företagsekonomi och pratar om hur organisationer
ska ledas för att komma dit man vill.
16 september, 8.30-10.00. Frukostseminarium

Att bilda ett folk
Henrik Nordvall, Linköpings universitet och Mimer, håller öppet frukostseminarium
om hur ett folk bildas.
2 oktober, 8.30-10.00. Frukostseminarium

Marknadiseringen av vuxenutbildningen
Sveriges enda professor i vuxenutbildning, Andreas Fejes, pratar om hur marknadiseringen går till och vad den får för effekter.
4 november, 8.30-10.00. Frukostseminarium

Kontakt:
Anneli Dahlqvist, kanslichef
Bildningsförbundet Östergötland
anneli@bildningsforbundet.se | 070-774 53 62

Alla seminarier är kostnadsfria
och hålls i Hemslöjdsgården på
Storgatan 41 i Linköping.
Maila in din anmälan till
info@bildningsforbundet.se
senast fyra dagar innan seminariet.

www.bildningsforbundet.se

