
Utbildningsrådet för Människa-kultur-religionsprogrammet 
 

Minnesanteckningar från mötet 2022-04-04 
 
Närvarande IRL: Jessica Wase Stensen (kull 20), Thomas Lundberg, Leif Nahnfeldt, Cristian Farén, Per-Erik Söderberg och Olov Dahlin. 
Peninha Fischer hade meddelat förhinder.  
 
Närvarande via Zoom: Annica Enroth (kull 22), Evelina Nordin (kull 21), Helena Roswall och Sandra Lantz 

 
Vi började med att göra en presentationsrunda då pandemin gjort att vi inte kunnat ses ordentligt på ett par-tre år. Vi 
har också en ny studentrepresentant för i år. Välkommen till rådet Annica! Det var roligt att nästan alla kunde närvara 
på ena eller andra sättet. Det blev något av en nystart på utbildningsrådet också.  
 
Eftersom MKR-programmet klarade sig från avveckling ska vi nu sikta framåt och ytterligare förbättra utbildningen. 
Olov redogjorde lite för utgångspunkterna och förutsättningarna för utvecklingen av programmet, bl.a. att våra 
utbildningar framöver ska ingå i så kallade kompletta utbildningsmiljöer, dsv att det ska finnas möjlighet att läsa från 
grundnivå till forskarnivå inom högskolan.  
 
Resterande tid av mötet ägnades åt förändringsförslag som gjorts av en arbetsgrupp bestående av Per-Erik, Sandra och 
Olov + Sara Duppils och Ann-Kristin ”Mimmi” Eriksson, båda kollegor inom ämnet. Olov redogjorde med hjälp av Per-
Erik och Sandra för hur tankarna i nuläget ser ut. Modeller visades för hur programmet ser ut idag respektive ett förslag 
på ändringar som hittills föreslagits. Diskussioner följde varav jag ska försöka återge en del här.  
 
En större sak handlar om att byta ut den inriktning som bygger på ett samarbete med ämnet Medie- och 
kommunikationsvetenskap (deras program är ett av de som högskolan beslutat avveckla). Här har vi tankar om att 
istället inleda ett samarbete med ämnet Miljövetenskap där fokus skulle vara människans plats i olika miljöer och frågor 
om etik som uppkommer i nya situationer som i många fall präglas av teknik. Nya tentativa kursnamn har börjat skrivas 
fram. Rubriken för den nya inriktningen skulle kunna vara Meningsskapande miljöer. Här finns redan ett 
forskningssamarbete mellan vissa i ämnesgruppen och kollegor inom miljövetenskap och socialt arbete inom ramen för 
det strategiska forskningsområdet Hållbar stadsutveckling.  
 
Vi föreslår en omgörning av det lila spåret, som inleds med två kurser i religionspsykologi, på så vis att etikkurserna 
flyttar över till de andra spåren och att de två avslutande kurserna istället blir tematiska och handlar om sådant som 
ritualer, meningssökande, sexualitet och kriminalitet. Där kommer möjlighet till fördjupning och kontextualisering av 
religionspsykologiska, religionshistoriska, genusvetenskapliga m.fl. perspektiv att kunna ske. Kanske kan ett visst 
samarbete utvecklas med ämnet Kriminologi?  
 
Det gröna spåret, med inriktning mot mångkultur, integration, fundamentalism, värderingsförändringar m.m., är det 
som än så länge förblivit mest intakt i det nya förslaget. En ny kurs föreslås dock som skulle ha fokus på populism, 
polarisering och aktivism.  
 
En diskussion handlade om ifall det skulle vara bra att i modellen skriva ut/tydliggöra vilka vetenskapliga discipliner som 
huvudsakligen ingår i de olika inriktningarna, t.ex. att religionssociologi är genomgående i inriktningen Samhälle i 
förändring och att religionspsykologi är centralt i Den meningsskapande människan. Vi funderar på om vi då i onödan 
låser och hindrar undervisningen från att bli tvärdisciplinär?  
 
Vi har också som förslag att lägga in ”självledarskap” som en ingrediens i den didaktiska strimma som löper genom 
programmet. Sandra som är didaktiker och jobbar mycket inom ämneslärarprogrammet på högskolan ser att det är 
något som saknas där och som också skulle kunna vara bra att få in i MKR. Ska man kunna leda andra behöver man 
först kunna leda sig själv. Högskolan har nyligen fått forskarutbildningsrättigheter i utbildningsvetenskap, vilket gör att 
vår didaktiska strimma passar bra in som en väg vidare mot det området.  
 
En ytterligare förändring är att vi inte med säkerhet kommer att kunna ha kvar kursen Interkulturella perspektiv på 
förvaltning och rätt, som avslutar termin 5 eftersom det Rättsvetenskapliga programmet också ska avvecklas och att 
detta kanske påverkar deras möjligheter att ge kursen framöver. Kursen är bra och skulle vara värdefull att ha kvar. 
Tankar finns dock om att ersätta den med en kurs som länkar samman tidigare kurser inom programmet, inklusive 
praktiken och projektet som görs i anslutning till den, och utbildningens avslutande kurs där examensarbete ska skrivas.  
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Våra arbetslivs- och studeranderepresentanter kom med kommentarer och gjorde olika inspel under mötet. Till 
exempel undrade Leif om vi tänkt engagera oss i det stora europeiska universitetsprojektet EU GREEN. Det har vi. Olov 
berättade att vi kommer att ingå i ett sammanhang där ett rumänskt och ett irländskt universitet är med. Där skulle ett 
projekt om religionsdialog kanske kunna växa fram med representanter för ortodoxa, katoliker och protestanter? Leif 
berättade då om nordisk skapelseteologi, en företeelse där kyrkorna i Norden gemensamt formulerat sig kring synen på 
skapelsen och människans relation till skapelsen, som tar sikte på en gemensam och hållbar framtid.  
 
Leif nämnde även en studie om religion och rum, som handlar om lärdomar från pandemin om att mötas. En länk till 
denna studie finns här: http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1578165&dswid=3516 Han ville även 
tipsa om Teo Talks, korta föreläsningar om livsfrågor, som finns här: https://www.teotalks.se/ Slutligen även om 
”kvällsistentiellt”, alltså träffar med samtal om existentiella frågor som ordnas av Svenska kyrkan i Gävle.  
 
Thomas undrade om vi funderat kring fristående kurser som skulle kunna erbjudas inom ramen för det 
omställningsstöd som nu är på gång. Vi kommer att diskutera fristående kurser på vårt kommande ämnesmöte men vi 
har ju också hittills kunnat ge, och kommer förhoppningsvis även framöver kunna ge, de flesta av våra programkurser 
som fristående kurser. Men det kan förstås vara bra att särskilt tänka på fristående kurser i relation till detta stöd.  
 
Cristian nämnde att man nu inom Arbetsförmedlingen fått i uppgift att bidra till att hantera utslussningen av 
frihetsberövade, något som tidigare inte ingått i deras arbete. Tydligen ska Arbetsförmedlingen också i händelse av krig 
ha en funktion av att placera befolkningen i olika verksamheter. Hoten i omvärlden gör sig gällande i vår vardag.  
 
Helena undrade om vi i våra kurser fokuserar något på barn i relation till religion. Det gör vi väl knappast? 
Genusperspektivet finns i våra kurser och ibland kommer nog frågor om barnens roll också in, men inte på ett 
genomarbetat eller framträdande sätt. Något att ta med till kollegorna som en diskussionsfråga.  
 
Jessica undrade om det skulle kunna finnas möjlighet att utveckla en fjärde inriktning inom programmet med 
religionshistorisk inriktning. Vi skulle gärna se en sådan men tvivlar på att högskolans ledning skulle godta att vi breddar 
utbildningen ytterligare. Religionshistoria finns insprängd i flera av våra kurser men har inget tydligt eget spår. Jessica 
undrade även hur det var med religionspsykologiska kurser inom vårt masterprogram. Det finns sådana kurser där, men 
inte direkt som en hel inriktning. Även masterprogrammet genomgår nu ett förändringsarbete. Där ska vi också, eller 
först och främst, tydliggöra de vägar till forskarutbildning som finns efter avslutad examen. Där tänker vi på liknande 
sätt att utbildningsvetenskap och miljövetenskap ska vara två vägar vidare – det ska förstås finnas en röd tråd mellan 
MKR och mastern.  
 
Evelina hade under mötets gång något slags kommunikation med sina studiekamrater utifrån det förslag till 
vidareutveckling av programmet som vi visade och fick positiv återkoppling från dem om det. Generellt kändes det som 
att vi fick bra gehör för de idéer vi hittills tagit fram för utvecklingen av programmet. Jag sa att jag kanske återkommer 
via mejl om det är något som vi i arbetsgruppen känner att vi behöver förankra med er representanter innan vi går 
vidare till beslut.  
 
Annica undrade om ändringarna skulle komma att påverka den utbildning som hon och hennes studiekamrater nu 
påbörjat, men det fungerar så att en student går i mål enligt den utbildningsplan som gäller när hen antas. Den nya 
utbildningsplanen kommer troligen att börja gälla antingen från HT24 eller HT25.  
 
Sammanfattningsvis konstaterade vi att med tanke på de händelseutvecklingar som sker inom Sverige och i världen i 
stort känns utbildningen mer relevant och viktigare än någonsin.  
 
Tack för ett givande och bra möte!  
 
Vid pennan Olov, med reservation för att jag missat eller missförstått saker vi pratade om.  
 
 
Nästa möte 
Vi glömde som vanligt att bestämma datum för nästa möte. Mitt förslag är att vi tar det måndagen den 3 april 2023, kl. 
10-12. Planen är att vi ses på högskolan. Jag återkommer i kallelsen med information om lokal.   
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