
Utbildningsrådet för Människa-kultur-religionsprogrammet 
 

Minnesanteckningar från mötet 2022-04-04 
 
Närvarande: Jessica Wase Stensen (kull 20), Evelina Nordin (kull 21), Per-Erik Söderberg, Sandra Lantz och Olov 
Dahlin. 
 
Vi började med att ta upp saker som studentrepresentanterna hade tagit med sig till mötet. Jessica framförde 
att det finns önskemål om mer lärarledd undervisning eller tid för diskussioner med lärarna. Vi pratade om att 
vi sedan i höstas alltmer börjat införa en frågestund i de olika kurserna och ska fortsätta att bygga in det i alla 
kurser. Allra viktigast är detta på A-kursen och B-kursen, men även på senare kurser i programmet kan behovet 
att mötas på sätt finnas. I övrigt verkar de flesta tycka att kurserna är givande och meningsfulla.  
 
Evelina hade också frågan om mer tid med lärarna som en av sina punkter. En annan sak hon lyfte var att det 
skulle vara bra om det på de stora A- och B-kurserna kunde finnas utvärderingar efter varje moment, inte bara 
efter kursens slut vid terminsslutet. Det är nog svårt att påverka utvärderingssystemet på högskolan som 
automatiskt skickar ut värderingarna efter kursernas slut, men vi pratade om att varje lärare kan göra en 
muntlig utvärdering vid momentens slut och att studenterna ska uppmuntras att höra av sig direkt till lärarna 
om synpunkter. Ett ytterligare förslag var att en diskussionstråd skulle kunna läggas ut på Canvas där 
synpunkter och förbättringsåtgärder kan skickas in. Evelina framförde att studenterna i hennes kull generellt 
upplever att lärarna är hjälpsamma.  
 
En synpunkt har inkommit om en av kursböckerna i momentet om etik på B-kursen, Etik och människans 
livsvillkor, som upplevs vara lite basal. Sandra menade att det är svårt att hitta någon ersättningslitteratur och 
att steget mellan denna bok och en annan som också används är ganska stort och att boken kan därför kan 
vara bra att ha till hands som en handbok att gå tillbaka till när frågor uppstår då den är lättfattlig. Vi sa att den 
kanske skulle kunna flyttas till att vara referenslitteratur, men att vi också ska ha koll på om ny litteratur dyker 
upp.  
 
Det finns en viss osäkerhet om vart man som student ska vända sig med frågor. En huvudregel är att om det 
handlar om frågor om den specifika kurs man är inne i så är det kursansvarig lärare man vänder sig till. Är det 
saker som har att göra med programmet i stort så blir det utbildningsledaren (Olov) som får svara.  
 
Därpå berättade jag (Olov) om den återrapportering med risk- och konsekvensanalys som akademin skickade 
in i fredags. Jag hade gärna delat den med er men den är än så länge arbetsmaterial. Jag bifogar dock en 
version där jag själv är huvudsaklig författare till textdelarna. I denna version ligger fokus mycket på hur en 
avveckling av programmet skulle påverka samverkan med det omgivande samhället. I akademins 
återrapportering var de tvungna att skära ner en del på denna text och välja ut de tyngsta delarna. Vår 
avdelningschef och akademichef som ansvarade för inskicket i fredags har lagt en större tyngdpunkt på hur en 
nedläggning skulle påverka religionsämnets medverkan på ämneslärarprogrammet och masterprogrammet. 
Det är ett strategiskt viktigt och riktigt val de gjort, för det finns en uppenbar risk för en reell negativ påverkan 
på dessa utbildningar om MKR läggs ner och det finns även en viss risk för nedläggning av ämnet som sådant.  
 
I samband med att vi pratade om hotet om nedläggning av programmet diskuterade vi hur marknadsföringen 
av programmet skulle kunna förbättras. Det finns synpunkter på att informationen på hemsidan inte gör 
programmet rättvisa. Utbildningsledaren välkomnar förslag på hur vi kan förbättra informationen och hur vi 
skulle kunna nå ut bättre. Detta är en sak som vi kan återkomma om i höst. Det är ett arbete som behöver 
göras då, inför nästa vårs ansökningsperiod. Men vi får börja med att avvakta beslut kring om programmet får 
vara kvar. Beslut kommer i juni.  
 
Nästa möte 
Vi glömde som vanligt att bestämma datum för nästa möte. Mitt förslag är att vi tar det måndagen den 3 
oktober 2022, kl. 10-12. Vi som bor inom räckhåll ses på högskolan. Jag återkommer i kallelsen med 
information om lokal.   
 
Tack för ett givande och bra möte!  
 
Vid pennan Olov, med reservation för att jag missat eller missförstått saker vi pratade om.  


