Till dig som är religionskunskapslärare i grundskolan eller på gymnasiet.
Inbjudan till Nationell Religionsdidaktisk mötesplats
Utbyten för inspiration och fortbildning för lärare och forskare
Föreningen Lärare i Religionskunskap arrangerar i samverkan med Nationellt Forum för
Religionsdidaktisk/pedagogisk forskning (NFR) träffar för lärare och forskare för fortbildning
och samtal rörande frågor som rör ämnet religionskunskap.
Det är ett nationellt projekt där träffarna kommer att äga rum samtidigt på olika institutioner
runt om i landet. Vår förhoppning är att en plattform skapas för att utveckla levande relationer
och ömsesidiga kunskapsutbyten mellan skola och lärosäten, mellan undervisning och
forskning, och vi hoppas att du vill vara en del av detta.
Förra läsåret hade de tre träffarna följande teman: Levd religion, Konstruktiv religionskritik
och Religioner och konflikter.
Också under innevarande läsår kommer vi att arrangera tre träffar som inleds med digitala
föreläsningar av forskare som är engagerade i forskning kring de teman som tas upp, och som
sedan följs av workshops med samtal och diskussion.

Den första träffen läsåret 2019/2020 har temat
Hinduism
och den arrangeras
den 16 oktober kl 17 – 20 vid Göteborgs, Stockholms, Malmös och Jönköpings universitet
samt vid Högskolan Dalarna,
den 15 oktober kl 17 – 20 vid Uppsala universitet, och vid
Karlstads universitet den 10 oktober kl 17 – 20.

Medverkande föreläsare är Kristian Niemi och Anna-Pya Sjödin.
Kristian Niemi är doktorand i religionsdidaktik. Hans avhandling handlar om hur religion ges
utrymme och uppmärksammas i indisk skola, men också om vad man kan få syn på i det
svenska skolämnet religionskunskap, då religion speglas i det indiska sammanhanget.
Förutom det, kommer han också diskutera tröskelbegrepp, och vad det kan innebära i
undervisning — om exempelvis hinduism.
Anna-Pya Sjödins avhandling handlar om hur en indisk filosof från 1100-talet behandlar
slutledning som kunskapsmedel. I avhandlingen undersöker hon också hur indisk

religionsfilosofi har bemötts med skepsis av västerländska filosofer. Hennes föreläsning
kommer bland annat att behandla genusperspektiv i hinduiska traditioner.
Det kostar inte något att delta men det är viktigt att du senast tre dagar före träffen anmäler
dig till den kontaktperson som anges för det lärosäte där du önskar delta. Fika serveras till
självkostnadspris.

Under läsåret kommer vi att inbjuda till ytterligare två mötesplatsträffar. Datum och teman för
dessa är:
27/11 kl 17 – 20 Etikundervisning med utgångspunkt i skönlitteratur och film.
10/3 (2020) kl 17 - 20. Unga och religion.
Mer information om dessa kommande träffas skickas ut i särskild kallelse.

Anmälan och eventuella frågor sänds till följande kontaktpersoner:
Högskolan Väst: Karin Kittelmann-Flensner (karin.kittelmann-flensner@hv.se),
Göteborgs universitet: Olof Franck (olof.franck@gu.se),
Malmö universitet: Bodil Liljefors Persson (bodil.liljefors@mah.se),
Stockholms universitet: Therese Halvarson Britton (therese.britton@hsd.su.se),
Uppsala universitet: Malin Löfstedt (malin.lofstedt@teol.uu.se).
Karlstads universitet: Kristian Niemi (kristian.niemi@kau.se).
Jönköpings universitet: Helena Anderström (helena.anderstrom@ju.se)

Varmt välkommen med din anmälan!
Föreningen Lärare i Religionskunskap
Nationellt Forum för Religionsdidaktisk/pedagogisk forskning

