
Utbildningsrådet för Människa-kultur-religionsprogrammet 
 
 

Minnesanteckningar från möte 2021-03-16 
 
Närvarande: Ellinor Abrahamsson, Gudrun Höglund, Mariana Ljunggren, Per-Erik Söderberg, 
Sara Duppils och Olov Dahlin. Thomas Lundberg och Helena Roswall hade anmält förhinder. 
Ida Blom var sjuk. Olov har efterfrågat Länsstyrelsen vem som kan bli representant därifrån 
men ännu inte hunnit få svar. Övriga rådsmedlemmar hade inte meddelat sig. Mötet hölls via 
Zoom. 
 
Vi började att gå igenom och följa upp minnesanteckningarna från förra mötet. 
Genomgången gav inte upphov till att någon av punkterna där behöver få ytterligare 
uppmärksamhet.  
 
Som nästa punkt lyssnade vi till hur studenterna tyckte att studierna fortlöper med särskilt 
fokus på förutsättningarna under coronapandemin. Pandemin påverkar studierna i olika grad 
men generellt finns det en tendens att fokus på studierna påverkas negativt pga saker som 
sker runt omkring och att det är svårare att hålla rutiner och få en struktur i vardagen. Vi kom 
fram till att Ellinor och Gudrun tar fram en mall för ”studieplan” som varje student kan 
använda sig av för att få en bättre överblick över sina studier och sin tid. Denna studieplan 
kan studenterna dels ventilera med varandra i mindre grupper och på egen hand, och dels 
kan vi ta upp dem på innedagarna som en särskild punkt.  
 
Olov och Per-Erik redogjorde lite för hur studenterna på termin 5 lyckats med att genomföra 
sina projektarbeten: alla har gått i mål även om förutsättningarna inte var optimala. Vi hoppas 
på ett bättre läge till hösten.  
 
Vi förevisade de nya kursplanerna A-, B- och C-kurserna. Studeranderepresentanterna 
tyckte det såg bra ut.  
 
Olov informerade om att programmets utbildningsplan är reviderad på så vis att ämnet 
dramapedagogik nu är borttaget, så att den nya kull som börjar i höst enbart har interkulturell 
religionsdidaktik.  
 
Slutligen visade vi att vår antologi om MKR-programmet nu äntligen är helt klar! Den finns att 
ladda ner fritt här: http://www.diva-portal.se/smash/get/diva2:1535230/FULLTEXT01.pdf Men 
den går också att köpa i bokhandlarna, som här: https://www.adlibris.com/se/bok/manniskan-
i-en-existentiell-kultur-en-antologi-om-manniska-kulturreligionsprogrammet-vid-hogskolan-i-
gavle-9789188145567  
 
Övrig fråga:  
Önskemål finns om att lärarna ska hänvisa till samma referenshanteringssystem genom hela 
utbildningen, dvs den Harvardversion som Högskolan i Borås tillhandahåller. Önskemål finns 
också om att lärare ger återkoppling på liknande sätt, inte antingen enbart gällande formalia 
eller enbart kring innehåll – gärna något om både och. Vi pratade om att det på A- och B-nivå 
är svårt för lärarna att hinna ge någon utförlig återkoppling pga det stora antalet studenter 
men att detta ska bli bättre ju längre in i programmet studenterna kommer. 
 
Vi glömde att bestämma datum för höstens möte. Olov skickar ut förslag via mejl.  
 
Tack för ett givande och bra möte!  
 
Vid pennan Olov, med reservation för att jag missat eller missförstått saker vi pratade om.  


