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§ 1. 

§ 2. 

§ 3. 

§ 4. 

Justerings person 

Fastställande av dagordningen 

Föregående protokoll 

Studierektor: 

Ordförande lnst för psykologi 
Studievägledare 

Lärarlag kurs 10 
Lärarlag kurs 12 

Y rkeslivsrepresentant 
Lärarlag kurs 5 lnst för psykologi 
Lärarlag kurs 8 
Lärarlag kurs 7 och 9 
Studerande te 7 

Sociologiska institutionen 
Lärarlag kurs 2 lnst för psykologi from§4b 
Lärarlag kurs 3 

,, 
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Lärarlag kurs 1 
Lärarlag kurs 6 och 13 
Lärarlag kurs 14 tom§8d 

Sekreterare lnst för psykologi 

Inriktningsansvar Inst för psykologi 
kompletterande utbildning 

Mötet hålls via zoom. 

Anna Pardo ges närvaro- och yttranderätt. 

Erik Lundin utses. 

Dagordningen fastställs enligt utskick. 

Föregående protokoll läggs till handlingarna. 

a) Rapport från institutionsstyrelsemötet 17/ 11 
a) Jonas Bjärehed rapporterar att byggplanema för kvarteret 

Paradiset nu har nått nästa steg som innebär att en så kallad 
programplan ska antas av fakultetsstyrelsen. 

Förslaget kommer att innebära att ombyggnad av Hus M och 
Hus O planeras starta 2024. Psykoterapimottagningen blir 
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§ 5. 

§ 6. 

b) Rapport från nationellt 
studierektorsnätverksmöte 

c) Rapport från samordningsmöte med 
Socialstyrelsen gällande 
komplettandutbildningen 

d) Information om utbildningsutvärdering vt2 I 

e) Samordnings frågor 

f) Alumnföreläsningar för studenterna 

g) Studentärenden 

h) Inspera 

Coronaläget och planering inför ht20 och vt2 I 

Examinatorer och lagledare vt2 l 

2 
evakuerad. 

b) Jonas Bjärehed rapporterar från det nationella 
studierektorsmötet. Det hölls på zoom och därmed inte samma 
livliga diskussioner, frågorna är dock desamma. 

En fråga är specialistutbildningarna och om de ska sortera 
under Psykologförbundet eller universiteten. 

c) Jonas Bjärehed rapporterar från det samordningsmöte som 
hållits med Socialstyrelsen om den kompletterande utbildningen, 
tillsammans med Uppsala och Umeå. 

Frågan om praktiskt prov som alternativ diskuteras, ännu finns 
ingen som ger ett sådant. 

d) Jonas Bjärehed informerar om att den utvärdering som ska 
göras är uppskjuten till 2022, bland annat på grund av 
arbetsbelastning och kommande ny studierektor för 
psykoterapeutprogrammet. 

e) Jonas Bjärehed lyfter följande fyra frågor: 
- Examensmålet om våld i nära relationer, Gisela Priebe 
samordnar. 
- Statistik, SPSS och Jamovi, samordningsmöte planeras. 
- Samarbete med BUP. 
- Ett antal lärare kommer att ändra sina roller och uppdrag, något 
som påverkar kursledarskap och sammansättning av till exempel 
ledningsgruppen. 

Jens Knutsson berättar om det lärarlagsmöte som kurs 7 och 9 
har haft. Även ideer och visioner diskuterades, inte bara löpande 
arbete. 

Tomas Kempe berättar att, för VFU, så är ett standardavtal på 
gång. 

f) Jonas Bjärehed berättar om den alumnföreläsning som hölls i 
oktober. Oskar Foldevi pratade om datorspelande. 

g) Jonas Bjärehed informerar om två studentärenden: 
- En student har blivit av med sin utbildningsplats på 
psykologprogrammet. Studentens resultat på högskoleprovet har 
ogiltigförklarats och därmed även antagningen. 
- En student är anmäld till disciplinnämnden för misstänkt fusk i 
samband med en skriftlig tentamen. 

h) Inspera är ett verktyg för digital examination, det kan 
användas för både salstentor och hemtentor. Inspera är under 
införande på psykologprogrammet. En kort demonstration ska 
hållas för berörda lärare. 

Mötesdagen inväntas besked från universitets- och 
fakultetsledning om eventuellt nya riktlinjer med tanke på det 
skärpta smittoläget. 

Att notera att förslaget gäller för vt21 . 



§ 7. 

§ 8. 

Kurslitteraturändringar inför vt2 I 
a) Delkurs I :3 

b) Delkurs 3:3 

Kursutvärderingar 

a) Kurs I 

b) Kurs 4 

c) Kurs 5 

d) Kurs 8 
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Förändringar: suppleant för kurs I: Bengt Brattgård. 
Sedan ht20 är Kajsa Järvholm suppleant för kurs 3, uppgiften 

saknades i bilagan. 

Mötet antar förslaget med föreslagna ändringar. Beslut om 
examinatorer fattas av institutionsstyrelsen. 

a) Elinor Schad presenterar förslaget gällande delkurs I :3. 
Boken Godfrey-Smith stryks och ersätts med Chalmers, Vad är 

vetenskap egentligen? Den är mer lämplig som introduktion i 
ämnet. 

Mötet bifaller lagt förslag. 

b) Jonas Bjärehed presenterar förslaget gällande delkurs 3:3. 
Boken av Cullberg stryks och ersätts med en bok av Hedrenius 

& Johansson. 
Mötet bifaller lagt förslag. 

På kurs 3 överlag efterlyses inslag om ålderdom och åldrande. 
Elia Psouni, kursansvarig, svarar att omarbetning pågår på 
delkurserna 3: I och 3 :3, bland annat genusperspektiv och 
åldrande. 

Kursutvärderingarna har gått som bilagor till denna kallelse. 
Efter mötet läggs kursutvärderingarna ut på hemsidan; utan 
bilagor. 

Kursvis genomgång av särskilda frågor. 

a) Kurs 1. 
Diskussionspunkter: 
- Salstentan är utformad så att studenterna får använda 
huvudboken. 
- Samtalsträningen, samma lärare är ansvarig på kurs I och 
delkurs 3:1. 
- Många examinerande moment; detta ska ses över. 
- Låg svarsfrekvens på framför allt helkursvärderingen. Det är 
generellt ett stort problem. 

b) Kurs 4. 
Diskussionspunkter: 
- Önskar få in ännu mer av professionsperspektiv. 

c) Kurs 5. 
Diskussionspunkter: 
- Saknas material från delkurs 5: I. 
- Delkurserna 5:2 och 5:3 läses nu efter varandra. 
- Delkurs 5:3 gick över till digitalt vt20, det gick förvånansvärt 
bra. 
- Större studentgrupper eftersom ingen åker på utbytesstudier. 

d) Kurs 8. 
Diskussionspunkter: 
- Litteraturöversikten examineras tidigare, vilket upplevts positivt 
och uppgiften ger en bra möjlighet till fördjupning. 
- Examinationen är mer formaliserad. 



e) Kurs 11 

§ 9. Rapporter: 
a) Studentrepresentanterna 

b) Yrkeslivsrepresentanterna 

§ 10. Övrigt 

Vid protokollet 

4 
- Hur hanterar man besvikelse över sin VFU-plats? 
- Styrningen av VFU-platser - ska det vara fortsatt flexibelt eller 
mer styrt? En flexibel inställning visar på bredden i 

psykologyrket. 

e) Kurs 11. 
Diskussionspunkter: 
- Är kravnivån tillräckligt hög om genomströmningen är 100%. 

a) Erik Lundin berättar att Lundapsykologerna håller sitt 
stormöte 17 / I 2, på zoom. Många nyval kommer att behövas. 

En sittning är inställd. 
Ett möte är planerat med studenterna på den kompletterande 

utbildningen. 
Man vill gärna träffas på campus. 

b) Dariush Djamnezhad berättar om de frågor som uppstår med 

digitala möten och sekretess. 

1 övrigt inget. 
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Anita Lennerstedt 
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Jonas Bjäreh 

Justeras: 

Erik Lundin 


