Lärande i smågrupp
– människosyn – kunskapssyn – teologi

Välkommen till ett seminarium med fokus på information
och reflektion om aktuella samtalsmetoder
den 14-15 september 2009 på Utbildningscentrum Lidingö,
Kottlavägen 116, Lidingö
Program

21:00 Avslutning av dagen – Kvällsfika

Måndag 14/9
10:30

Tisdag 15/9

Ankomst. Kaffe

11:00 Introduktion. Om dialogisk pedagogik – Björn Wiedel &
Solveig Westerbom
12:00

8:30

Morgonandakt

8:50

En jämförande analys av de presenterade samtalsmodellerna med ansats från Vuxenkatekumenatet

Lunch

– Rebecca Söderblom

13:00 ”Vuxendialog och livsnära samtal” Presentation och
9:45

analys – Jenny Rogestedt
14:00

kring undervisningens människosyn, kunskapssyn och

Samtal

14:15 ”Alphagrupper” Presentation och analys – Staffan

teologi.
10:00   Kaffe

Stadell
15:15

Solveig Westerbom och Björn Wiedel inleder samtal

10:30   Fortsatt samtal. Försök till positions¬beskrivning.

Samtal (samtidigt kaffe)

16:00 ”Vuxenkatekumenat” Presentation och analys – Lise-

Var står vi nu i utvecklingen av dialogisk pedagogik i
kyrkorna?

Lotte Wallin

Försök till framtidsvision

17:00 Samtal

11:45   Sändningsord: ”I sin fullständiga betydelse kan samtal

17:30 Kvällsmat

sägas vara själva essensen av vår existens” - Harlene

19:00 ”Frälsarkransen – en väg till livsmod och tillit”
– Thomas Ericson & Eva Cronsioe. Presentation och
analys. Metodverkstad – Musik – Meditation

Anderson i ”Samtal, språk och möjligheter”
12:00  Lunch

Som en följd av att människor i vårt samhälle önskar större personlig delaktighet och medinflytande har olika
former av dialogiskt arbete växt fram i kyrkorna. Många församlingar erbjuder i dag sådana ”dialogmetoder”,
exempelvis
• Alphagrupper • Vuxendialog • Vuxenkatekumenat • Recoverygrupper • Metoder i anslutning till
”frälsarkransen” • ”Leva-vidare-grupper” m.fl.

Arrangörer
RPI - Arbetsgemenskapen för religionspedagogik och Svenska kyrkan
i samarbete med studieförbunden Bilda och Sensus

Vi befinner oss nu i ett skede då vi behöver utvärdera,
granska och utveckla det dialogiska arbetet med syftet
att ge stöd åt kyrkornas utvecklingsarbete. Det är då
viktigt att inte oreflekterat överta metoder som råkar vara
populära utan också att värdera dem i förhållande till
församlingens mål, människosyn och teologi.
Seminariet den 14-15 september 2009 sätter fokus på

Medverkande:
Vuxendialog: Jenny Rogestedt är präst i Oscar Fredriks församling i
Göteborg och har stor erfarenhet av Vuxendialog, både som utbildare
och genom att leda egna grupper.
Alpha: Staffan Stadell är präst i Svenska kyrkan i Sollentuna och en
av initiativtagarna till Alpha Sverige.

detta behov av kunskap och eftertanke. Vi har bett några

Vuxenkatekumenatet: Lise-Lotte Wallin är rektor på Helsjöns

kunniga personer presentera och analysera ett antal

folkhögskola, Göteborgs stift. Har under flera år arbetat med och

”metoder” med följande utgångspunkter:

skrivit om Vuxenkatekumenatet som pedagogisk metod inom

1. kort presentation av det valda arbetssättet och hittills

Svenska Kyrkan.

kända erfarenheter detta;
2. belysning av den människosyn, kunskapssyn och
teologi som metoden vilar på samt
3. inleda en gemensam reflektion kring de enskilda

Frälsarkransen: Eva Cronsioe är präst i Svenska kyrkan i
Vallentuna. Thomas Ericson är terapeut och pastor i Svenska
Missionskyrkan, arbetar just nu i Svenska kyrkan i Sollentuna. De
har tillsammans skrivit boken En väg till livsmod och tillit. Möt

presentationerna och behovet av fördjupad kunskap

kristen tro med Frälsarkransen.

kring dialogisk pedagogik i kyrkorna.

Under tisdagen medverkar Rebecca Söderblom, projektledare

De arbetssätt som särskilt kommer att presenteras och
bearbetas under seminariet är:
• Vuxendialog
• Alfa-grupper
• Vuxenkatekumenat
• Arbete kring och med ”frälsarkransen”

för vuxenkatekumenatet (Sensus och Svenska kyrkan) med en
jämförande analys av de enskilda metoderna utifrån sitt perspektiv.
De medverkande ger en kort presentation av respektive ”metod”
och inleder ett samtal kring teologin och pedagogiken bakom dessa,
särskilt med tanke på människo- och kunskapssynen. En fråga som
därmed aktualiseras gäller hur de enskilda ”metoderna” förhåller sig
till synen på kyrkan och församlingen.

ANMÄLAN OCH ÖVRIG INFORMATION
Plats: Lidingö Hotell & Utbildningscentrum, Kottlavägen 116, 181 41 Lidingö. Du hittar en utmärkt vägbeskrivning
på webben: www.ucl.se. Önskar du mer information om kursgården och hur du reser dit, kontakta receptionen, LiseLott Fant: tel. 08-636 23 00
Avgift och fakturering: I kursavgiften ingår måltider, gemensamma omkostnader samt boende. Rummen har hög
standard, välj mellan enkelrum och dubbelrum.
1. Kursavgift med enkelrum – 1.850 kr
2. Kursavgift med dubbelrum – 1.500 kr
Reducerat pris för dem som inte önskar rum och frukost. Kontakta Rune Larsson: RPI@telia.com eller 040-41 13 64.
Ange i din anmälan vem fakturan skall ställas på. Faktura på din avgift får du när vi ses på Lidingö.
Önskemål om särskild mat: Ange om du önskar vegetarisk mat eller annan speciell kost.
Anmälan: Senast den 10 augusti – gärna omgående – vill vi ha din anmälan. Ange alternativ för boende. Sänd din
anmälan per e-post till RPI: RPI@telia.com eller per post: RPI c/o Larsson, Furugatan 16, 234 41 Lomma.
Har du frågor? Hör av dig till RPI: direktor Rune Larsson per e-post – RPI@telia.com
eller telefon 040-41 13 64.

