
Välkommen till Doing 2 (Hi/Re)
- fördjupning i Historiebruk eller Levd religion

Den haitiska revolutionen är det enda framgångsrika slavupproret i historien. 1791 organiserade sig förslavade på Haiti och
genomförde en vodou-ceremoni, där de krävde sin frihet. Vodou är ett samlingsord för en grupp religioner med inslag av
förfaders- och andedyrkan och med ursprung i Afrika och den haitiska revolutionens framgång kan förstås utifrån att de
förslavade kunde mobilisera en gemensam afrikansk tradition där de delade historia, religion och språk. I det nutida Haiti
genomförs fortfarande ceremonier med kopplingar till denna gemensamma historia. Efter att ha varit förbjuden under stora
1900-talet har vodou sedan 2003 fått laglig status och är viktig för mångas identitet. I den religiösa praktiken inkorporeras
samtidigt ritualer och föreställningar från katolicismen.

Vill du tillsammans med andra fördjupa och utveckla din undervisning om
historiebruk eller levd religion? Nu finns den möjligheten för dig som har gått Doing 1 i
Historia och Religionskunskap.

I Doing 2 kommer vi att tillsammans fördjupa oss i historiebruk respektive levd religion.
Utifrån de två fördjupningsområdena gör vi undervisningsupplägg och genomför med våra
elever. Genom inspelat material och annat som eleverna producerar hjälps vi sedan åt att
tolka, analysera och dra slutsatser hur vi kan utveckla undervisningen vidare. Kanske gör
flera lärare samma upplägg och auskulterar kanske dessutom hos varandra.

Resultatet kommer i första hand att presenteras för gruppen i slutet av seminarieserien. Det
ska även resultera i en skriftlig dokumentation som vi kommer att uppmuntra att skriva för en
lektionsbank på vår hemsida www.so-didaktik.se (och för den som vill även som artikel i
tidskriften SO-didaktik). Doing 2 kan också vara en språngbräda för att senare söka
FOU-projekt i Stockholms stad för den som är intresserad att arbeta vidare med
ämnesutveckling.

Vi kommer under kursens gång att arbeta både uppdelat ämne för ämne men också
tillsammans för att berika varandra. Du måste därför redan nu välja vilket av ämnena som du
denna gång vill fokusera på.

http://www.so-didaktik.se


Var och när?

Doing 2 består av sju seminarietillfällen under hela läsåret 2022/23. Vi träffas på fredagar
varav två är heldagar och fem eftermiddagar kl 13.00-16.00 på Globala gymnasiet. De
föreslagna datumen för läsåret är: 22/9 (heldag), 6/10 (heldag), 1/11, 12/1, 16/2, 8/3 och
26/4. Möjligtvis blir det ytterligare några tillfällen beroende hur långt vi kommit.

Seminarierna leds av Thérèse Halvarson Britton (RE) och Maria johansson (Hi). Doing 2 ges
av SO-didaktik i centrum på Globala gymnasiet och är en del av Stockholms stad satsning
på didaktik. Din skola kan därför få ekonomiskt stöd för din medverkan i kursen från
utbildningsförvaltningen (t ex för vikarieersättning). Vi genomför också seminarieserierna
Doing RE1, Doing HI 1 och Doing SH (Social studies) under läsåret 23/24

Om du är intresserad att gå Doing 2 så fyll i formuläret och om du har fler frågor kontakta
therese.britton@globala.se eller maria.johansson@globala.se.

Hoppas vi ses!

Hälsningar Maria och Tess

https://forms.gle/4T9izFTsyHAZqqCt6
mailto:therese.britton@globala.se
mailto:maria.johansson@globala.se

