
Utbildningsrådet för Människa-kultur-religionsprogrammet 
 
 

Minnesanteckningar från möte 2020-10-14 
 
Närvarande: Ellinor Abrahamsson, Gudrun Höglund, Leif Nahnfeldt och Anna Borget (nyanställd i 
pastoratet för volontärsamordning), Mariana Ljunggren, Helena Roswall, Per-Erik Söderberg och Olov 
Dahlin 
 
Thomas Lundberg hade anmält förhinder. Sara Duppils var sjuk. Ida Blom (ny 
studeranderepresentant) var hemma med sjukt barn. Robert Larsson på Länsstyrelsen hade meddelat 
att de gjort en omorganisation som gjorde att de inte kunde närvara på höstens möte. Övriga 
rådsmedlemmar hade inte meddelat sig. Mötet hölls via Zoom. 
 
Vi följde den utskickade dagordningen och började med en presentationsrunda. Mariana Ljunggren 
och Ida Blom är nya studeranderepresentanter för programmet och hör till den kull som började nu i 
höst (kull 2020). Anna Borget berättade om vad hon gjort tidigare och vad hon nu gör inom ramen för 
sin tjänst inom Svenska Kyrkan i Gävle. En av våra studenter gör just nu praktik där!  
 
Därpå gick vi igenom och följde upp minnesanteckningarna från vårens möte.  
 

- Vi kom fram till att Olov arrangerar ett zoomrum där alla tre kullar studenter på programmet 
kan vara med, så får vi se hur vi vill gå vidare från det.  
 

- Olov visade det produktarbete som en MKR:are gjorde i våras, vilket bifogas mejlutskicket 
med minnesanteckningarna.  

 
- Antagligen blir det ingen studieresa för A-kursen till Stockholm. Kanske försöker vi ha A-

kursens andra innedagar på plats i Gävle och då pratade vi om att kanske kunna göra något 
studiebesök i samarrangemang med Leif Nahnfeldt m.fl. inom Svenska Kyrkan.  

 
- Vi pratade om hur coronasituationen påverkar studierna och det är framförallt innedagarna 

som berörs. Vi försöker göra bästa möjliga av situationen.  
 

- Olov redogjorde för tankarna på att byta ut den gula studiegången med temat religion och 
media, mot en inriktning mot religion och miljö, som vi kanske kommer att kalla 
Meningsskapande miljöer. Detta dels då ett fåtal av studenterna visat sig intresserade av att 
gå den inriktningen och dels då möjligheterna att gå vidare till doktorandstudier öppnar sig 
med ett samarbete med ämnet miljövetenskap. Programmet skulle då ingå i en ”komplett 
utbildningsmiljö” – något som man eftersträvar att alla program på högskolan ska göra. Leif 
berättade dels om ett psalm- och sångprojekt han hållit på med tillsammans med sin kollega 
Sven Hillert och dels om en bok som samma Sven Hillert medverkat i: ”Planetens och 
kärlekens gränser”. 

 
- Per-Erik och Olov redogjorde för hur revideringsarbetet med A-, B- och C-kursen fortskridit 

och att det nu börjar närma sig slutfasen. En viktig skillnad kommer bli att 
innedagsundervisningen, som nu ligger i en strimma, istället kommer att utgöra ett 
poänggivande moment. De närvarande verkade tycka att det såg bra ut på det hela taget.   

 
- Olov berättade lite om mooc-kursen från MIT, U-Lab: leading from the emerging future – an 

introduction to leading profound social, environmental and personal transformation och visade 
en introduktionstrailer: https://www.edx.org/course/ulab-leading-from-the-emerging-future I 
höst har tre studenter valt att följa kursen. Eventuellt bygger vi in kursen som en del av 
utbildningen på termin 5.  

 
- Vi gick igenom de synpunkter som Gudrun och Ellinor förmedlade i våras och Per-Erik och jag 

förmedlade att vi tar dem på allvar och att ämnesgruppen försöker att tillmötesgå dem så bra 
som möjligt utifrån den realitet vi befinner oss i på högskolan och hur våra tjänster ser ut.  

 
Genom att gå igenom minnesanteckningarna så betade vi samtidigt av de flesta av punkterna på 
mötets dagordning. Olov lovade att kolla upp om vi inte bör få extra dagar för undervisning på A-
kursen nu när det är så många registrerade studenter.  
 



Utbildningsrådet för Människa-kultur-religionsprogrammet 
 
En övrig fråga var hur det framtiden ser ut när det gäller dramapedagogik på innedagarna – med 
utgångspunkt från ett mejl som ett antal MKR:are skrivit och skickat till bland andra akademichefen 
och där man inte blivit helt nöjd med svaret som erhölls. Olov redogjorde för diskussionerna som förts 
med ledningen i frågan och att ett möte kommer att hållas om detta i kommande vecka. 
Förhoppningsvis kan kull 19 få fortsätta att ha dramapedagogik på innedagarna även under VT21 och 
HT21. Däremot kan det troligen bli så att fokus på innedagsundervisningen för kull 20 förskjuts till att 
på pappret bli enbart interkulturell religionsdidaktik (men som i praktiken också kan innehålla 
upplevelsebaserat lärande, dock med ämnesgruppens egna lärare).  
 
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.  


