
Utbildningsrådet för Människa-kultur-religionsprogrammet 
	
 

Minnesanteckningar från möte 2018-10-09 
 
Närvarande: Thomas Lundberg, Nanna Jan-Ers, Sara Duppils, Sofie Halvarsson, Samuel Tallkil och Olov 
Dahlin 
 
Karin Sarja, Helena Högström, Cristian Farén hade meddelat förhinder och Per-Erik Söderberg att han var 
sjuk.  
 
Vi hälsade två nya rådsmedlemmar välkomna:  
- Samuel Tallkil, som går andra året på programmet och som också är aktiv i studentföreningen som våra 

studenter kan tillhöra och även är engagerad när det gäller studenters arbetsmiljö. David Alin och 
Kimberly Seitola har avträtt som studeranderepresentanter. Vi försöker få en representant från den 
nya programkullen också. 

- Nanna Jan-Ers, som ersätter Agneta Morelli som fått en tjänst på Högskolan. Vi är glada att Nanna kunde 
träda in med så kort varsel.  

 
Mötet inleddes med att religionsvetarkollegan Birgit Lindgren Ödén redogjorde för att hon 
tillsammans med några studenter som gått MKR-programmet avser att undersöka hur vi bättre kan 
öppna upp arbetsmarknaden för våra studenter och få ut kunskapen om vilka kompetenser de 
besitter efter genomgånget program. Undersökningen är tänkt att ingå i en antologi som ska bli 
kurslitteratur på programmet men förhoppningsvis även kunna intressera personer utanför akademin. 
Det är förstås jätteroligt att Birgit tar detta initiativ. Många kloka och bra synpunkter och idéer kom 
fram under samtalet. Birgit ska få kontaktuppgifterna till rådets medlemmar så att samtalet kan 
fortsätta och utgöra samtalspartner som underlag för antologikapitlet.  
 
Vi var dock överens om att ett antologikapitel inte räcker för att nå ut. Personliga möten, 
gemensamma kontaktytor och aktiviteter behövs. Vi pratade om att det nya upplägget i 
programmet – med en praktikperiod där studenten föreslår och leder ett projekt på någon arbetsplats 
– kan vara ett steg i rätt riktning, samt att studenten gärna kan återkomma till samma arbetsplats då 
examensarbetet ska genomföras. Det idealiska vore om olika organisationer och myndigheter 
återkommande kunde erbjuda ett antal praktikplatser som våra studenter kunde söka. Exempel 
gavs också att studenter som läser ett internationellt sociologiprogram på högskolan ingår i olika 
referensgrupper i arbetslivet. Det vore bra och inte heller orimligt att våra studenter skulle kunna 
erbjudas ingå i. Bifogat detta utskick finns ett informationsbrev som informerar om programmet och 
syftet med praktiken, vilket studenterna kan använda i kontakt med presumtiva praktikplatser. Samuel 
föreslog att vi skulle kunna undersöka om studenter inom Kommunikationsprogrammet kan hjälpa 
oss att nå ut. I det nya MKR kommer de studenter som så önskar också att kunna läsa grundkursen i 
medie- och kommunikationsvetenskap.  
 
Vi pratade om att vi borde arrangera årligen återkommande MKR-dagar till vilka vi bjuder in 
representanter från olika organisationer och myndigheter i arbetslivet, då MKR-studenter som är klara 
med sin utbildning presenterar sina examensarbeten/uppsatser. Inom Akademin för hälsa och 
arbetsliv har liknande dagar arrangerats. Arbetslivsrepresentanter kan då ta tillfället i akt att föreslå 
examensarbeten som de tycker är angelägna att bli genomförda, som har samhällsrelevans. Vid 
dessa tillfällen bör då också studenter från de lägre årskullarna bjudas in, eftersom det är de som kan 
komma ifråga för att förverkliga dessa förslag. Detta skulle också få som effekt en positiv 
kunskapsöverföring från kull till kull inom programmet. Studentföreningen Cult&Co, som är den 
förening som MKR hör hemma i, skulle också kunna medverka vid dessa dagar. Eftersom MKR-
utbildningen avslutas på våren, bör MKR-dagarna infalla på hösten.  
 
Här kommer en liten passus som vi inte talade om på mötet, men som har anknytning till det vi talade 
om: Olov har tidigare haft en idé om att MKR:arna också skulle kunna ”visa upp sig” för allmänheten/ 
arbetslivet i samband med de Religionsdagar som ämnesgruppen arrangerar. Tanken är då att 
examensarbetet inte nödvändigtvis behöver göras i traditionell skriftlig form som en uppsats utan på 
mer kreativa och utforskande sätt, kanske som performance av något slag där de redskap som 
studenterna förvärvat inom ramen för den didaktisk-pedagogiska fördjupningen skulle kunna 
användas. Till båda dessa tillfällen bör media bjudas in.  
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Olov informerade om att första kullen studenter på det nya MKR nu påbörjat sina studier och att de 
första innedagarna också ägt rum. Intrycket är att studentgruppen är motiverad och gillar 
programmets upplägg. Ett antal hade dock inte förstått att innedagarna var examinerande (= 
obligatoriska) vilket kan ha berott på att informationen på hemsidan fortfarande när studenterna 
ansökte i våras, i huvudsak återspeglade den gamla versionen av programmet. Vi har därmed detta år 
en lite mindre studentgrupp än vi förväntat oss (ca 20 istället för 30). Nästa år när all information om 
det nya upplägget finns på webben tror vi att vi ska kunna fylla programmet.  
 
Olov informerade också om att sista handen under hösten läggs på de kursplaner som ännu inte är 
färdigställda när det gäller mål och litteratur rörande den didaktisk/pedagogiska fördjupningen.  
 
Årets Religionsdag inföll den 10/10, alltså dagen efter mötet i rådet. Den hade temat "Populärkultur 
och samtida livssyner". 130 elever plus några lärare från ett par olika gymnasieskolor i Gävle 
närvarade och framstod som intresserade. Jag ska be lärarna lyssna med eleverna vad de tyckte att 
de fick ut av dagen.  
 
Studeranderepresentanterna tog upp de effekter som de nya reglerna kring GDPR fått i 
undervisningen, t.ex. att inte föreläsningar spelas in. Tiden får utvisa om vi kan hitta sätt som fungerar 
att göra sådana igen. Det nya webbkonferenssystemet Zoom behöver finslipas.  
 
Olov ska kolla så att de MKR:are som så önskar kan få inskrivet i sina Diploma Supplements (i 
examensbevisen) att man inom programmet läst kurser som kan klassas som beteendevetenskapliga.  
 
Apropå att presentera examensarbete, så berättade Sofie Halvarsson om den uppsats hon skrev 
tillsammans med två kurskamrater, som handlade om nysvenska kvinnors försök att bli integrerade, 
där de identifierade att språket är en nyckel till framgång. Uppsatsen bifogas detta utskick.  
Med anledning av detta undrade Sofie också hur statusen för det interkulturella språkkafé som vi 
tidigare försökt dra igång, ser ut. Olov ska kolla om det finns intresse hos några i den nya kullen att 
medverka i det.  
 
Thomas berättade om en sökning han gjort i en databas som heter ”Supercross” för att se vart 
personer som i regionen läst en eftergymnasial utbildning i teologi/religionsvetenskap tagit vägen. 
Hans konklusion är att flertalet fått arbete som dessutom är av relevans för utbildningen, vilket är 
roligt att veta. Thomas har lovat att skicka ut bilder som vi inte lyckades se under mötet.  
 
Vi bestämde att nästa möte i utbildningsrådet blir kl. 13-15 den 4 april 2019. Jag har för ändamålet 
bokat samma sal som vi var i idag, dvs 31:322. 
 
Tack alla för ett givande och bra möte!  
 
Vid pennan Olov, med reservation för att jag missat saker vi tog upp. 
 


