
WORKSHOP FÖR VERKSAMMA RELIGIONSLÄRARE

RELIGION OCH KONFLIKT

OM LÄRARTRÄFFARNA

Vid sammankomsterna kommer olika teman att

behandlas och varje tillfälle inleds med att en eller ett

par forskare introducerar det tema som ska

uppmärksammas. Föreläsningarna följs av workshop

och diskussioner i mindre grupper. En tanke med

dessa workshops är att lärare, lärarutbildare och

forskare tillsammans funderar över hur innehåll från

de inledande föreläsningarna kan bidra till att utveckla

religionskunskapsundervisning. Samma workshop

kommer ordnas runtom i landet, vid

religionslärarutbildande högskolor och universitet,

efter samma upplägg.

NÄSTA TRÄFF: TORSDAG 11 APRIL

Temat för nästa, tredje träff är religion och konflikt.

Hur kan vi förstå och prata om konflikter där religion

utgör en faktor? Många lärare i religionskunskap

uppger att de ofta försöker visa på religionernas

positiva och meningsskapande funktioner för att

nyansera en negativ mediabild men också för att

troende elever inte ska stå till svars i klassrummet.

Olika konfliktperspektiv, inom och mellan religiösa

traditioner, kommer belysas, men också

konfliktperspektiv i klassrumspraktiken relaterat till

religion och religiös identitet.

Medverkande är Roger Säljö, Göteborgs universitet,

Göran Larsson, Göteborgs universitet och Karin

Kittelmann Flensner, Högskolan Väst.

Torsdag den 11 april, kl 17.15 till 20, i sal 3c 426!

ORGANISATÖRER

Vi som bjuder in till träffarna är religionsvetare vid Karlstads universitet. Workshopen är ett nationellt projekt och

arrangeras tillsammans med Nationellt Forum för Religionsdidaktisk/pedagogisk forskning (NFR) och Föreningen

Lärare i Religionskunskap (FLR). Liknande träffar kommer att äga rum samtidigt på olika institutioner runt om i

landet. Föreläsningarna är förinspelade; samma föreläsningar används runtom i landet. Vår förhoppning är att en

plattform kommer att 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. Deltagandet är

gratis, men kräver föranmälan. Du är välkommen delta på en eller flera träffar.

ANMÄLAN

Deltagande är gratis, men kräver föranmälan.

För frågor eller anmälan, hör av dig till Kristian Niemi (kristian.niemi@kau.se) eller Torkel Lindquist

(torkel.lindquist@kau.se)!

Torsdag 11 april, kl. 17.15 - 20 Sal 3c 426, KAU ( http://bit.ly/2RP1ih3 )
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