.
Maste vi ha
Gud i klass
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Om möten mellan re

Eleverna i våra klassrum är religionsbärare
och några mer uttalat än andra. Hur kan man
arbeta som lärare för att elever ska kunna
mötas och förstå varandra?
Den här dagen ger tips och redskap för det
praktiska arbetet i klassrummet.

Program

9.30 Fika och inledning

10.00 Varför skulle vi inte ha Gud i klassrummet?
Mustafa Can, journalist, författare och föreläsare.
11.00

Vadå Gud? Det är ju inget vi tror på? 		
Kerstin von Brömssen, universitetslektor i religionsvetenskap
med ämnesdidaktisk inriktning.

12.00 Lunchmingel med wraps – utställningar i foajén
13.00 Workshops A1–A5
Uppge ditt första- och andrahandsval i din anmälan.
A1

Dharmiska religioner i klassrummet
Dharmiska religioner är ett gemensamt namn på de religioner
och andliga läror som huvudsakligen är av indiskt ursprung. Hit
räknas bland annat buddhism, jainism, sikhism och zoroastrism.
Sudhagar Raghupathy ordförande Sveriges unga dharmis och
ashavanerm till vardags högstadielärare.

A2

Dialog och civilkurage i klassrummet
Om praktiskt värdegrundsarbete – Salaams vänner, ett unikt
samarbete mellan två trosbaserade fredsrörelser, Svenska
muslimer för fred och rättvisa och Kristna fredsrörelsen.

A3

Fira tillsammans! Purim och andra fester
i klassrummet
”Fira tillsammans – mångkulturellt festår” bygger på ett pilotprojekt med samma namn på Blomängens skola i Helsingfors.
Projektet och festernas syfte är att öppna skolans dörrar för
hemmen och olika grupper i skolans närområde. Projektansvariga Milena Parland och Mikaela Hasan berättar om arbetet.

A4

Religionsfrihet i klassrummet
Handlar barns rätt till religionsfrihet om rätt till delaktighet i
föräldrarnas religiösa tradition, rätten att själv få välja trosuppfattning eller rätten att bearbeta existentiella frågor? Vilka
svar vi ger på frågan får konsekvenser i undervisningssituationen. Maria Klasson Sundin, doktorand i religionsfilosofi vid
Uppsala universitet och lärare på Svenska kyrkans pastoralinstitut problematiserar frågan om religionsfrihet i klassrummet.

A5

En imam i klassrummet
Inom ramen för projektet Guds hus i Fisksätra berättar bland
andra Ewa Kulle, projektledaren Henrik Larsson och imam
Awad Olwan om sina erfarenheter av lokalt interreligiöst
samarbete med fokus på unga.

14.30 Fika
15.00 Workshops B1–B4
Uppge ditt första- och andrahandsval i din anmälan.
B1

Föräldrarna i klassrummet
Nabila Alfakir är lärare och började 1986 arbeta fram en
metod för att skapa dialog mellan skola och föräldrar. Hon
delar med sig av sina erfarenheter av att skapa konstruktiva
möten.

B2

En resväska i klassrummet
Interaktiv workshop om att möta det vardagsnära inom
religionerna med Sensus studieförbunds guider och deras
multireligiösa resväska.

B3

Ungas tro i och utanför klassrummet
Att religiös tro är en allt viktigare faktor i ungdomars liv är
utgångspunkten för Fryshusets projekt ”Tillsammans för Sverige”. Projektledarna Othman Al Tawalbe och Maria Kjellsdotter Rydinger lyfter fram hur vi kan ta vara på ungas religiösa
tro och erfarenheter i det mångreligiösa Sverige.

B4

Abrahams barn i klassrummet
Metod och pedagogik i det mångkulturella klassrummet –
Föreningen Abrahams barn är religiöst och politiskt obunden
och arbetar med konfliktförebyggande program för skolans
alla stadier.

16.30 Avrundning av dagen i respektiver workshop.

Utställare finns kvar till 17.00

Målgrupp:

Alla lärare från förskola till gymnasienivå
Datum:

Onsdag den 8 februari 2012
Tid:

9.30–17.00
Plats:

Fryshuset, Mårtensdalsgatan 2- 8
Kostnad:

950 kronor
Sista anmälningsdag:

23 januari 2012
AnmälAN:

Eila Tammenniemi, Sensus studieförbund,
eila.tammenniemi@sensus.se,
Uppge namn, skola och ett första- och andrahandsval av
workshops A1–A5 och B1–B4, samt faktureringsadress i din anmälan.
Information:

Birgitta Winberg, präst på Centrum för religionsdialog, 508 940 19,
birgitta.winberg@svenskakyrkan.se
Anna Rödström Nygren, stiftspedagog Stockholms stift, 508 940 69,
anna.rodstrom.nygren@svenskakyrkan.se
Arrangörer:

Svenska kyrkan i Stockholms stift, Centrum för religionsdialog i samarbete
med Sensus studieförbund.

