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Minnesanteckningar från möte 2020-03-30 
 
Närvarande: Ellinor Abrahamsson, Gudrun Höglund, Karl Westlund Källberg, Per-Erik Söderberg och Olov 
Dahlin 
 
Sara Duppils hade anmält förhinder. Olov har haft en mejlkontakt med Robert Larsson på Länsstyrelsen 
som lovar att återkomma om ersättare för Nanna Jan-Ers. Övriga rådsmedlemmar hade inte meddelat sig. 
Mötet hölls via Zoom vilket kanske kan förklara frånvaron, även om information om det gått ut. Den rådande 
coronapandemin och situationer som behöver hanteras som en följd av den, kan vara en annan förklaring.  

Vi började med en genomgång och uppföljning av minnesanteckningarna från förra mötet:  

- Såväl studenterna på kull 18 som vår dramapedagog Kerstin Bragby är mycket nöjda med det nya 
introduktionsbrev som nu börjat användas i samband med att praktikplatser söks. 

- Idén om mentorer inom programmet och en för kullarna gemensam Blackboardsida får skjutas 
framåt tills vi fått den nya lärplattformen Canvas (som ska introduceras HT20) på plats.  

- En av de MKR:are som nu går sista terminen (i det gamla MKR) avser att som självständigt arbete 
på C-kursen göra ett så kallade produkt- eller praxisnära arbeten. Det ska bli kul att se 
slutresultatet.  

- Vi berättade i förra minnesanteckningarna om en studieresa vi hade till Sthlm i maj 2019 och vi 
hade ytterligare en i december. Vi hade även planerat en för denna vår, i maj, som vi naturligtvis 
får ställa in, tyvärr.  

Vad innebär de nya restriktionerna i samband med coronaviruset för utbildningen? Vi har ju 
använt oss av distansundervisning i alla år så på sätt och vis innebär de nya direktiven inte någon stor 
skillnad för oss. Det är undervisningen på innedagarna som inte kommer att kunna ske på det sätt vi 
tänkt oss. Även där kommer vi att behöva använda oss av digitala verktyg.  

Olov berättade att det nu ser ut att bli ett liknande läge som förra året när de gäller sökande till de tre 
studiegångarna som ligger på år 2, dvs att endast två studenter tänker sig läsa den gula 
studiegången med religion och media som tema. Vi får tillsammans med medie- och 
kommunikationsvetarna se om det går att lösa så att dessa två kan följa den campusförlagda 
undervisning de ger. Men, läget kan ju vara annorlunda för dem nu – kanske behöver även de gå över 
till distansundervisning till hösten.  

Olov och Per-Erik berättade om det arbete som pågår för att göra om Religion A- och B-kurserna 
när det gäller såväl innehåll som upplägg. Studenterna var nöjda med det preliminära upplägg som vi 
redogjorde för. Vi berättade även om en ändring som vi jobbar med när det gäller Religion C-kursen 
som innebär att mer tid kommer att kunna läggas på det självständiga arbetet/uppsatsen.  

Som sista inslag i mötet kopplade vår dramapedagog Kerstin Bragby upp sig till mötet och 
berättade övergripande om hur tankarna går när det gäller de kurser som vi ska ge på termin 5, dvs 
projekt- och processledning och praktik. På sätt och vis börjar vi förbereda studenterna för detta 
redan på termin 3 och syftet är att dels ta tillvara erfarenheter och kompetenser som studenterna 
redan har, dels om att identifiera saker/fenomen som man vill bidra till att förändra i samhället och att 
hitta motivation till ett eget projekt på så sätt. Kerstin berättade om en mooc-kurs (Massive Open 
Online Course - en avgiftsfri, storskalig, öppen och nätbaserad kurs) från MIT (Massachusetts Institute 
of Technology) som hon själv gått flera gånger som skulle kunna ligga inom ramen för kurserna i 
projekt- och processledningskurserna under termin 5. På denna sida går det att läsa om vad det 
handlar om: https://www.presencing.org/ Kerstins medverkan i mötet spelades in och återfinns här: 
https://hogskolanigavle-
my.sharepoint.com/:v:/g/personal/odn_hig_se/EbQphFC5WzNMr7DkWsR09h8BlWCyahnEKsXRMPs
P3ZvmSA?e=owhiG7 
 
Gudrun och Ellinor från kull 19 tog upp flera viktiga synpunkter rörande utbildningen som vi 
diskuterade i mötet:  
 

- När en lärare blir sjuk bör det finnas en back-up så att det inte går ut över studenternas arbete, 
t.ex. kan små inspelade föreläsningar läggas ut, så som funnits på något moment. 
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- Studenter bör få information såsom studiehandledning och examinatoriska uppgifter i god tid före 
kurs-/momentstart. 

- Studenterna efterlyser fler lärarledda lektioner/vecka.  
- Litteraturlistorna för Religionsvetenskap A och B behöver uppdateras då många böcker varit svåra 

att få tag på.  
- En bättre samordning mellan momentansvariga behövs så att det inte kör ihop sig när ett moment 

slutar och nästa börjar, annars skapas stress.  
- Det har framkommit att studenter inte vågar säga sin mening, ifrågasätta eller ställa vidare frågor 

kring en uppgift av rädsla för att det ska påverka betygsättningen. Det är inte acceptabelt.  
- Studenterna efterfrågar feedback, konstruktiv kritik och motiveringar till betyg som en del i 

lärandeprocessen.  
 
Vi lärare kommer att ta upp synpunkterna på vårt nästa ämnesmöte och ha det som underlag i vårt 
fortsatta revideringsarbete av A- och B-kurserna.   
 
Och så en sista sak: Kalle, vår studeranderepresentant från kull 2018, har intervjuats om MKR-
programmet, som en del i högskolans marknadsföring inför höstens kurser. Intervjun ligger bland 
annat på programmets hemsida: https://hig.se/RGMRK Längst ner på sidan finns också länkar till våra 
sociala medier.  
 
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.  


