
Utbildningsrådet för Människa-kultur-religionsprogrammet 
 
 

Minnesanteckningar från mötet 2021-10-11 
 
Närvarande: Per-Erik Söderberg, Evelina Nordin, Jessica Wase, Peninha Fischer, Leif 
Nahnfeldt och Olov Dahlin. Thomas Lundberg och Helena Roswall hade anmält förhinder. 
Mötet hölls via Zoom. 
 
 
Nya konstellationen i rådet  
Vi började med en presentationsrunda då det var flera nya medlemmar i rådet.  
 
Peninha Fischer är ny arbetslivsrepresentant från Länsstyrelsen. Hon har tidigare jobbat på 
Migrationsverket där hon bland annat träffat på studenter som gått MNR-programmet (den 
tidigare versionen av MKR-programmet)! Peninha som är integrationsutvecklare på 
Länsstyrelsen berättade att man nu söker nya medel för att fokusera strukturella hinder för 
integration.  
 
Nya studeranderepresentanter är Evelina (kull 21) och Jessica (kull 20). Övriga 
studeranderepresentanter tror vi kommer att bli Gudrun Höglund (kull 19, medlem sedan 
tidigare), Ellinor Abrahamsson (kull 19, medlem sedan tidigare), Aya Torok (kull 20, ny 
medlem) och Caroline Klapp (kull 21, ny medlem). En nyordning är att studenter som vill vara 
med i utbildningsrådet måste vara medlemmar i studentkåren.  
 
Från lärarhåll har Sara Duppils avträtt som representant och kommer till våren att ersättas av 
Sandra Lantz som varit tjänstledig men som kommer tillbaka till ämnesgruppen efter nyår.  
 
Genomgång och uppföljning av minnesanteckningarna från förra mötet  
Vi gick igenom och följde upp minnesanteckningarna från förra mötet. Studerande-
representanterna Ellinor och Gudrun pratade då om att de skulle kunna tar fram en mall för 
”studieplan” som varje student skulle kunna använda sig av för att få en bättre överblick över 
sina studier och sin tid. Olov följer upp med dem. I övrigt gav inte genomgången av 
anteckningarna upphov till att någon av punkterna där behöver få ytterligare 
uppmärksamhet.  
 
Post-pandemiutvärdering av utbildningen. Vad har fungerat bra, vad mindre bra?  
Från studenthåll kom några saker upp. För de som påbörjat programmet nu i höst upplevs en 
otydlighet när det gäller schemat, att det är svårt att hålla isär kurserna då de går ihop en del, 
att det blir förvirrande när kurserna delvis går in i varandra. Detta har troligen förstärkts av att 
även innedagarna, som vanligtvis är på campus, än så länge varit på distans. Någon form av 
schema där alla olika delar i utbildningen finns med efterfrågas. Olov och Per-Erik ser om det 
går att ordna detta på något sätt.  
 
De nya studenterna har också önskat en bättre respons från undervisande lärare. Vi pratade 
om att det är hård belastning för de lärare som har A-kursen då det är tre olika kursgrupper 
som börjar samtidigt och parallelläser. Vi pratade om att respektive lärare kanske skulle 
kunna ha en digital frågestund varje vecka där studenter som har frågor kan delta. Olov 
kontaktar lärarna på kursen och föreslår.  
 
Vi inväntar besked om programmets fortlevnad i relation till högskolans projekt 
"Strategiskt utbildningsutbud" 
Olov redogjorde för detta och den ovisshet som råder kring programmets framtid. Vi var 
överens om att programmet är unikt i Sverige, att programmet är relevant och viktigt i det 
nutida samhället med de utmaningar som finns, och att vi får hjälpas åt att försvara dess 
fortlevnad om negativt besked skulle komma.  
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Övriga frågor 
Leif informerade om att han under Allhelgonaveckan kommer att befinna sig på Högskolan 
och finnas till hands för personer som vill samtala om sorg som kan ha uppkommit av olika 
skäl under pandemin eller annars. Han berättade också att han tillsammans med 
studentpräst Susanne Dahl från Umeå och prästen och konstnären Kent Wisti producerat en 
film, ”Vem såg mig då?” som han också kommer att visa.  
 
Leif tipsade också om en glaskonst-utställning i Uppsala domkyrka av Christine Clifstock, “In 
the shadow of a thousand years”: https://www.svenskakyrkan.se/uppsala/nyheter/hostens-
utstallning-i-domkyrkan---ett-interaktivt-konstverk  
 
Ytterligare ett tips från Leif var en ny avhandling om integration: http://hj.diva-
portal.org/smash/get/diva2:1585763/FULLTEXT01.pdf 
 
Olov nämnde en bra artikel i DN av den danske journalisten och författaren Carsten Jensen 
om flyktingar/migranter, som bifogas minnesanteckningarna.  
 
 
Tack för ett givande och bra möte!  
 
 
Vid pennan Olov, med reservation för att jag missat eller missförstått saker vi pratade om.  
 
 
Nästa möte 
Vi glömde som vanligt att bestämma datum för nästa möte. Mitt förslag är att vi tar det 
måndagen den 4 april 2022, kl. 10-12. Vi planerar då att ses på högskolan. Jag 
återkommer i kallelsen med information om lokal.   
  


