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Lektorsuppdrag vid Fyrisskolan 2015-2016 för Urban Folkebrant i religionskunskap 

Didaktik 

Tjänsten som lektor i religionskunskap innebär att tjänsteinnehavarens undervisning präglas av en 
högskoleförberedande karaktär. Religionskunskap är ett obligatoriskt ämne som styrs av läroplaner 
och kursplaner medans Religionsvetenskap är en benämning på det vetenskapliga studiet av 
religion.  

Ämnesrepresentation  
Tjänsten som lektor innebär att sprida engagemang och intresse för sitt ämne. Detta innebär att 
tjänsteinnehavaren delger ämneskollegor information kring aktuell forskning, skapar och delger 
kollegor nytt undervisningsmaterial rörande ämnet samt bistår med pedagogisk och didaktisk 
vägledning gällande ämnesrelaterade frågor. 

Fortbildning 
Tjänsten som lektor innebär att bidra till ämnesfortbildning både lokalt och centralt.  

Didaktik 

Genomförande 
Genom att kontinuerligt anlägga ett högskoleförberedande perspektiv tillförs undervisningen 
(eleverna) och skolan en naturlig koppling mellan skolverksamheten och aktuell forskning.  
För att upprätthålla kontakten mellan skola och forskning är jag bl a delaktig i ett projekt kring 
frågeställningen: Vilken kunskap hos en religionslärare görs central i ämneslärarutbildningen?. 
Projektet leds av David Deborg doktorand i ämnesdidaktik med religionsdidaktisk inriktning vid 
Göteborgs universitet i samarbete med Högskolan i Gävle. Huvudhandledare för projektet är 
Christina Osbeck, docent vid Göteborgs universitet. Målet med forskningsprojektet är att bidra med 
kunskap om vad som görs till viktig kunskap för lärare i religionskunskap. De övergripande 
målsättningarna är att avhandlingen ska vara relevant för kunskapsbildning om och i 
lärarutbildningen och därmed relevant för både skola och högskola, samt att projektet ska bidra till 
utveckling av det religionsdidaktiska kunskaps- och forskningsfältet.   

Ämnesrepresentation  
Genomförande 
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Då jag är medlem i ett kollegium benämnt YRK (Yrkesrelaterad religionsvetenskap) vid Teologiska 
institutionen kan jag kontinuerligt delge mina ämneskollegor vid Fyrisskolan information kring 
aktuell forskning och annat som är på gång dels vad gäller skolämnet religionskunskap, dels vad 
gäller religionsvetenskapens olika forskningsdiscipliner.  

Fortbildning 
Genomförande 
På ett övergripande centralt plan har jag genomfört fortbildningsdagar för kommunens 
gymnasielärare i religionskunskap. År 2014 gällde fortbildningsdagen det nya momentet i Gy11 
Religion och vetenskap och år 2015 var ämnesrubriken Religiös och kulturell mångfald i det svenska 
samhället. I nuläget planerar jag fortbildningsdagar för So-lärare på Uppsala kommuns grundskolor. 
Fortbildningsinsatserna bidrar till ett flertal av de intentioner Uppsala kommun har vad gäller 
skolutveckling: 
a) ökad kompetensutveckling för kommunens lärare genom inrättandet av lektorat 
b) konkreta insatser för att stärka 0 – 19-perspektivet  
c) ökad koppling mellan skola och universitet/högskola 
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