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Välkommen att söka sommarkursen 

Jerusalem som religiöst, historiskt och politiskt konfliktfylld plats - 
berättelser ur ämnesdidaktiska perspektiv, 7,5 hp (anm.kod HDA H3CEJ) 

Detta är en kurs för dig som är ämneslärare eller ämneslärarstudent i ämnena historia eller 

religion. Kursen har en tvärvetenskaplig och ämnesdidaktisk inriktning.  

Kursens idé är att vi utgår från mötet med en plats, Jerusalem, och med de människor och 

berättelser som vi möter där, för att få en fördjupad kunskap om och förståelse för platsens 

historiska, politiska och religiösa betydelser ur olika människors perspektiv. 

Kursen innehåller en veckas studieresa till Jerusalem. Under resan fokuserar vi på kursens tre 

pelare: PLATSEN. MÖTENA. BERÄTTELSERNA. Vi genomför studiebesök på historiskt, 

religiöst och politiskt betydelsebärande platser, möter människor för att ta del av deras 

erfarenheter och lyssnar till deras berättelser. För programplaneringen under resan 

samarbetar vi med Studieförbundet Bildas studiecenter i Jerusalem.  

Kursen vill ge nycklar till ett annorlunda sätt att förhålla sig till undervisning och lärande om 

historia, religion och livsåskådningar. Genom reflektion över hur olika berättelseperspektiv 

influerar och skaver mot varandra, vill vi ge underlag för en reflektion över hur vi som 

blivande eller verksamma lärare kan hantera konflikter mellan motstridiga berättelser på ett 

konstruktivt sätt för att generera kunskap och förståelse. 

Kursen ges som sommarkurs. Vi inleder med tre veckors studier med föreläsningar och 

seminarier online under perioden 7–23 juni. Därefter blir det sommaruppehåll med möjlighet 

till fördjupande inläsning och förberedelse av examinerande uppgift inför resan. Den 14 

augusti samlas vi på Arlanda för avresa till Jerusalem. Efter hemkomsten den 21 augusti 

återstår en veckas studier, med rapportskrivande och ett slutseminarium med 

gruppredovisningar online. 

Studieresan är en obligatorisk del av kursen, och kommer medföra kostnader för resa, mat och 

logi. I nuläget planerar vi för kollektiv bokning av resan och boendet i Jerusalem. Vi söker 

efter budgetalternativ på boendet, vilket innebär att du får räkna med delat rum.  

Du söker kursen hos Antagning.se: 

https://www.antagning.se/se/search?period=14&freeText=Jerusalem&sortBy=relevance  

Kursen är öppen för ansökan 18 februari–15 mars. Efter att vi har fått namnen på antagna 

studenter (omkring den 22 april) kommer du att tillfrågas om du ämnar ta din plats i anspråk. 

Denna bekräftelse ligger till grund för att vi ska kunna boka flygresa och boende, och är 

således bindande. Kursen öppnas sedan för registrering under perioden 15–22 maj.  

Kontaktpersoner: 

Gull Törnegren, universitetsadjunkt i religionsvetenskap gto@du.se 023 77 8383  

Maria Deldén, universitetslektor i pedagogiskt arbete mde@du.se 023 77 8747 

Mikael Berg, universitetslektor i utbildningsvetenskap mbg@du.se  
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