
Religionskunskap 
Välkommen till inspirationsdag 17 augusti 2007 i Umeå! 

 
Skolan är en möjligheternas plats för reflektion kring religion och livsåskådning. Som lärare 
behöver man verktyg för att stimulera eleverna till samtal och dialog. Den här fortbildningsdagen 
vill ge inspiration till dig som är pedagog.  
 

Vi vänder oss till lärare från grundskola till universitet och andra med intresse för 
religionskunskap. 

 
Medverkande 

 
Anders Sjöbrandt är universitetsadjunkt och undervisar i religionsdidaktik vid Lärarhögskolan i 

Stockholm samt gymnasielärare i religionskunskap på Kungsholmens gymnasium i Stockholm. 

Ulf Jämterud är gymnasielärare i religionskunskap och historia på Bromma gymnasium i Stockholm 

samt lärarutbildare vid Lärarhögskolan i Stockholm. 

Tomas Axelson är universitetsadjunkt vid Högskolan Dalarna. Arbetar med en religionssociologisk 

avhandling om film och existentiella frågor vid Uppsala universitet. Redaktör och medförfattare till 

antologin Film och religion. Livstolkning på vita duken, Cordia, 2005. 

Mattias Gardell innehar Nathan Söderblomsprofessuren i Religionshistoria med inriktning mot 

religion samt freds- och konfliktforskning vid Uppsala universitet. Forskar i spänningsfältet mellan 

religion, politik och rasism. Författare till "Bin Ladin i våra hjärtan. Globaliseringen och framväxten 

av politisk islam", Leopard 2005 

Magnus Hermansson Adler är grundskollärare och gymnasielärare i religionskunskap samt 

universitetslektor och lärarutbildare vid Göteborgs universitet. Arbetar med en rapport för Svenska 

Institutet om bl. a. den ryska skolan inför implementeringen av skolämnet religionskunskap. 

 

Kurslokal  Pettersson-Berger-salen, Umeå Folkets Hus 
Avgift   1400 kr. Lunch, kaffe samt viss dokumentation ingår. 

  Avgiften faktureras med 30 dagars betalningsvillkor. 
Anmäl fyra betala för tre! (Gäller vid gemensam anmälan och 
fakturaadress till denna kurs.) 

Anmälan  Via hemsida: www.umea.fh.se/kongress 
Anmälan senast 19 juni 2007. Ev. platsbrist meddelas omgående! 
Vid avanmälan senare än 5 arbetsdagar före kursstart debiteras hela 
avgiften. Vid sjukdom och uppvisande av läkarintyg debiteras en 
administrationsavgift på 500 kr. 

Ytterliggare   Martin Annersten 090-14 27 65 
information  e-post martin.annersten@sensus.se 
 
 
 



Fredagen den 17 augusti 2007 i Umeå 
 
Program Ordförande: Anders Sjöbrandt 
 
08.30-09.00  Registrering 

09.00-09 15  Inledning. Anders Sjöbrandt 

09.15-10.00  Hvad göra med religionsämnet? Anders Sjöbrandt 

10.00-10.30 Kaffe 

10.30-11.30 I betraktarens öga. Att använda bilder för att öka elevernas inlevelse och förståelse i  
religionsundervisningen. Ulf Jämterud  

11.40-12.40   "Messias med rätt att döda”. Om militanta Messiasgestalter i Hollywood och  
amerikansk utrikespolitisk retorik.  Amerikansk populärkultur och dess beroende av  
gammaltestamentliga mytiska föreställningar och den fusionering som uppstår i dagens  
politiska retorik från Rambo och Matrix till George Bush och Arnold Schwarzenegger.  
Tomas Axelsson  

12.40-14.00  Lunch 

14.00-15.00 Islam, demokrati och mänskliga rättigheter – Vägval Egypten Mångfalden av röster    
                        i islams politiska landskap, med ett särskilt fokus på den islam-demokratiska   
                        ”folkhemsislamism”, som utgör Egyptens största oppositionsmiljö. Hur förenlig är  
                        islam med demokrati och mänskliga rättigheter? Hur ser visionen om en islamisk  
                        samhällsordning ut och hur anser man att denna bör förverkligas? Mattias Gardell 

 
15.00-15.20 Förfriskningar 

15.20-16.20 Är kaos granne med religionsundervisningen eller kommer jultomten från Surte 
glasbruk? Om nödvändigheten av att låta kärnämnet religion skapa problem i elevens 
lärande och livsvärld. Magnus Hermansson Adler 
 

16.20-16.45 Frågestund, avslutning 

 
 

 

 

Skolgatan 36 A 
903 25 UMEÅ 

Tel 090-14 27 60 (vx) 
E-post: umea@sensus.se 


