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Minnesanteckningar från möte 2019-10-14 
 
Närvarande: Ellinor Abrahamsson, Gudrun Höglund, Karl Westlund Källberg, Leif Nahnfeldt, Thomas 
Lundberg, Sara Duppils, Per-Erik Söderberg (via Zoom) och Olov Dahlin 
 
Cristian Farén och Helena Roswall (tidigare Högström) hade meddelat förhinder. Nanna Jan-Ers har 
meddelat att hon inte längre har möjlighet att medverka i vårt råd och jag har ännu inte fått något namn på 
ersättare.  
 
 
Vi gjorde en presentationsrunda och hälsade två nya rådsmedlemmarna välkomna:  

- Ellinor Abrahamsson, studerande kull 2019 
- Gudrun Höglund, studerande kull 2019 

 
En uppföljning av förra mötets minnesanteckningar gjordes.  

- Den uppdaterade versionen av introduktionsbrevet till praktikplats som Olov skrivit och 
mejlat ut kommenterades. Den nya formen uppfattades som betydligt bättre än den gamla och 
Thomas lovade att skicka smärre förslag till revideringar.  
 

- Vi talade en stund om upplägget med projektarbete kopplat till praktiken och kom fram till 
att processen att börja tänka kring möjlig praktikplats och vilket projekt studenten vill 
genomföra, bör initieras redan i början av terminen innan, dvs tidigt på vårterminen. 
Kontaktuppgifter till praktikplatser åldras snabbt och behöver hållas levande, det kan därför 
vara svårt att ha en kontaktlista. Dock kan våra arbetslivsrepresentanter gärna komma med 
förslag på möjliga ställen där projekt skulle kunna genomföras. Leif nämnde ett nationellt 
nätverk inom Svenska Kyrkan som kanske skulle kunna vara relevant för utbildningen när det 
handlar om projekt och praktikplats.  
 

- Idén med mentorer inom programmet ansågs bra. Hur ett sådant mentorssystem skulle se 
ut konkret kom vi aldrig fram till att prata om, t.ex. om en student från år 3 ska ha särskilt 
kontaktansvar för en student från år 1. Däremot pratade vi om att man skulle kunna ha en för 
de olika kullarna gemensam kurs på Blackboard där nya MKR:are kan ta kontakt med och 
ställa frågor till MKR:are som hunnit längre i utbildningen. Olov fixar.  
 

- Olov redogjorde för att man nu börjat introducera alternativa examinationsformer för 
självständigt arbete/examensarbete på Religionsvetenskap C (61-90 hp), så kallade produkt- 
eller praxisnära arbeten. Bland höstens studenter, som huvudsakligen går lärarprogrammet, 
verkar ingen vilja prova det, men intresse finns bland MKR-studenter som går i kull 18. Mötet 
ansåg utvecklingen som spännande liksom möjligheten att använda Religionsdagen som ett 
forum för att exponera ”produkterna”. Leif har skickat en länk om hur man vid vissa lärosäten 
i USA kan ”dansa sig” fram till sin doktorsgrad. Olov berättade i sammanhanget om 
programmets nya dramapedagogiklärare Kerstin Bragby som jobbat med bland annat 
forumteater i olika samhällskontexter. Kanske skulle en ”produkt” kunna vara en föreställning 
som studenterna gör tillsammans?  
 

- Sara föreslog att vi skulle kunna arbeta upp ett samarbete med teknikstudenter på 
högskolan som kan utveckla appar där våra studenter kan ge idéer om innehåll för sådana 
appar. Sara kopplade detta till de olika samhällsutmaningar som vi inom ämnesgruppen ser 
att vi vill bidra till att lösa. Ett dokument kring detta, som skrevs våren 2019, bifogas 
minnesanteckningarna. När det gäller tekniska lösningar gav Leif tips om kontakter på 
Svenska kyrkan (Charlotte Fryklund) och vid Uppsala universitet (Klas Thorén). Sara föreslog 
också att vi bör tipsa studenterna om att de kan söka olika stipendier för att täcka kostnader 
som kan uppstå i samband med produktarbetena. Finns en konkret projektidé kan eventuellt 
projektmedel också erhållas. Här kan våra arbetslivsrepresentanter troligen tipsa om 
projektmedel att söka.  
 

- Leif lyfte också tanken på att använda Religionsdagarna som dagar för kompetens-
utveckling för personal inom Svenska kyrkan och att en dialog mellan våra institutioner då 
kan leda fram till innehållet. Även om Religionsdagen hädanefter i första hand blir ett forum för 
studenterna att presentera sina ”produktarbeten”, så skulle de ändå kunna bli kompetens-
utvecklingsdagar och en för regionen gemensam angelägenhet, då projekten kan ha föregåtts 
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av en dialog mellan studenter, lärare och arbetslivsrepresentanter kring förslag om möjliga 
projekt som också är av intresse för personal hos våra avnämare?  
 

En rapportering följde om programmets fortskridande från lärar- och studerandehåll (kull 18 och kull 
19). Kalle berättade om studieresan till Stockholm, som var kopplad till innedagarna i maj, då vi 
besökte ett sikhiskt tempel i Tullinge, ett buddhistiskt center i Hägersten och deltog i en gudstjänst i 
Ganesha-templet i Farsta. En mycket uppskattad resa. Ellinor och Gudrun berättade entusiastiskt om 
den sköna känslan och det goda diskussionsklimatet i sin klass och innedagarna i september som 
upplevdes som mycket positiva. De redogjorde också för att en viss informationsförvirring uppstått 
på kursplattformen i början av terminen som nu börjat lägga sig. Eftersom det är flera kursgrupper 
som samläser kan vi lärare försöka bli ännu tydligare med vilka som är mottagare för den information 
vi lägger ut. I övrigt tyckte de att utbildningens första kurs och moment var mycket intressant – en 
ögonöppnare som visade på ämnets bredd. 
 
Olov berättade att vi planerar för att göra en studieresa till Stockholm även på A-kursen och då 
besöka Guds hus i Fisksätra, Stockholms stora synagoga, Stockholmsmoskén, och göra ett katolskt 
mässbesök i S:ta Eugenia kyrka vid Kungsträdgården som avslutning. Dag två blir då ute på 
Stockholms universitet. Leif uttryckte intresse för att följa med på studieresan och träffa A-studenterna 
och prata om ”institutionssjälavård”. 
 
Denna höst gavs endast två av de tre inriktningarna i det nya programmet. Inriktningen i samarbete 
med medie- och kommunikationsvetenskap hade endast tre programstudenter sökt och till slut togs 
beslutet att inte ge den inriktningen.  
 
Mötet avslutades med visning av MKR-filmen som ämnesavdelningen låtit en professionell 
filmmakare ta fram som ska användas för att göra programmet känt och för att värva nya studenter 
framöver. Filmen uppfattades på lite olika sätt och ledde till olika reflektioner. Är det en film om ett 
miljöprogram eller religion? Samma associationer fanns i ämnesgruppen när vi först såg den, men vi 
blev övertygade av vår kommunikationsavdelning att denna mer ickekonventionella framställning av 
vårt ämne skulle kunna upplevas som attraktiv. Avsikten med filmen har främst varit att ge en känsla 
av att vi ser de som finns i världen och att vi vill bidra till att lösa dem, men också förmedla en känsla 
av hopp och att människan kan förändra världen.  
 
Vi glömde att bestämma datum för vårens möte. Olov skickar ut förslag via mejl.  
 
Tack alla för ett givande och bra möte!  
 
Vid pennan Olov, med reservation för att jag missat eller missförstått saker vi pratade om.  


