
Fortbildningshelheten Meningen med livet är att skapa mening i livet lyfter upp religion och 
livsåskådningsämnenas betydelse och ger pedagogiska strategier och verktyg för att utforma 
ett varierat och inspirerande undervisningsinnehåll som stöder ett flertal kompetensområden.

I den här modulen fokuserar vi på studiebesöket, didaktiken bakom och hur du skapar en 
meningsfull upplevelse för dina elever.

Torsdag 27.10 (kl. 12-16.15) 
Vi lyssnar in Thérèse Halvarson Britton från Stockholms universitet kring studiebesöket och hur 
det bidrar till elevernas förståelse av levd religion. I skilda grupper (klasslärare - ämneslärare) 
för vi även diskussioner i vilka vi kopplar Halvarson Brittons tankar till den egna undervisningen. 
Vi behandlar också det virtuella studiebesöket och dess möjligheter.

Frivilligt kvällsprogram. Om intresse finns ges på kvällen möjlighet till gemensam middag och 
pjäsen Själarnas ö på Svenska Teatern (på egen bekostnad).

Fredag 28.10 (kl. 9-15.30)
Vi gör en gemensam åskådningsvandring i Helsingfors centrum under vilken vi gör studiebesök 
till olika kyrkobyggnader, bl.a. en moské, en synagoga och en katedral. Vi går ca 4 km så ta på 
dig bekväma skor.

Plats: 27.10: Luckan, Georgsgatan 27, Helsingfors; 28.10: se separat program

Anmälning senast 14.10: https://crm.abo.fi/Events/1668/Apply

Målgrupp: Klasslärare och ämneslärare i grundläggande utbildning och gymnasium. Man kan 
delta i fortbildningsdagarna fastän man inte har deltagit i övriga delar i helheten.

Info om helheten: https://www.abo.fi/centret-for-livslangt-larande/pedagogik-och-
lararfortbildning/meningen-med-livet-ar-att-skapa-mening-i-livet/

Kontaktperson: Siv Lundström, siv.lundstrom@abo.fi, +358 50-475 9450
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Torsdag 27.10: Studiebesöket – upplev och utforska ur en pedagogisk synvinkel

12.00 Inledning, gemensam lunch
13.00 Introduktion
13.15 Studiebesök bidrar till elevers förståelse av levd religion, Thérèse Halvarson 

Britton, Stockholms universitet
14.30 PAUS
14.45 Reflektion och tillämpning i en finländsk kontext, 

Mårten Björkgren, Åbo Akademi och Helena Salenius, Kyrkostyrelsen
15.45 Reflektioner kring det virtuella studiebesöket 
16.05 Introduktion av åskådningsvandringen
16.15 Avslutning

Frivilligt kvällsprogram. Om intresse finns ges på kvällen möjlighet till gemensam middag och 
pjäsen Själarnas ö på Svenska Teatern (på egen bekostnad).

Fredag 28.10: Åskådningsvandring – upplev och utforska i praktiken

8.30- 8.50 Kampens kapell (Simonsgatan 7), verksamhetsledare Kenneth Koskinen
9.00- 10.00 Synagogan (Malmgatan 26)
10.30-11.15 Moskén (Lönnrotsgatan 22), imam Mohamed Adil
11.15-12.30 Lunch
13.00-14.00 Uspenskij katedralen (Kanalgatan 1), 

pensionerade religionsläraren Jari Mustonen
14.30-15.30 Kyrkans hus (Södra kajen 8)

Under kaffet i Kyrkans hus får vi träffa bl.a. Ledande sakkunnig Stefan Myrskog från Kyrkans 
enhet för det svenska arbetet, Kyrkostyrelsen; Ansvarsveckans koordinator Sarah Tiainen, 
Ekumeniska rådet i Finland och kontaktchef Kaj-Mikael Wredlund
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