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Anita Lennerstedt  Sekreterare Inst för psykologi  

    

Anmält förhinder    

Daiva Daukantaite Lärarlag kurs 12 Inst för psykologi  
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§ 1. Justeringsperson  Linnéa Eng utses.  

    

§ 2. Fastställande av dagordningen  Dagordningen fastställs med följande tillägg: § 4 d) Vt17. 

    

§ 3. Föregående protokoll  Föregående protokoll läggs till handlingarna. 

    

§ 4. Studierektor 

a) Rapport från institutionsstyrelsen 

 

 

 

 

 

 a) Martin Wolgast rapporterar från senaste 

institutionsstyrelsemötet, 13/12: 

- Beslut togs om budget för 2017. De besparingar som 

gjorts har haft effekt och under förutsättning att planeringar 

hålls, så ska nog inte ytterligare nedskärningar behövas i 

nuläget. Institutionen har fortsatt ett stort negativt 

myndighetskapital och åtgärder för att hantera det kommer 

 

 

 

PROTOKOLL 9:2016 

 

 

Sammanträdesdatum  

2016-12-14 

1 

 

 



 

 

 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Termin 8 

 

 

 

c) Disciplinärende 

 

 

 

 

 

 

 

d) Vt17 

att behövas. 

- Förslaget om avräkning av forsknings- och 

kompetensutvecklingstid vid externa medel bordlades. 

- Examinatorer på hel kurs vt17 godkändes, med tillägg för 

kurs 8, PSPB18, Tomas Kempe. 

- Strategi- och kvalitetsdokument antogs. 

- Val under 2017 ska göras för prefekt, biträdande prefekt 

och ledamöter i institutionsstyrelsen, mandatperiod 2018-

2020. 

 

b) Uppföljning om termin 8 från förra mötet: schema och 

inlämningstider har justerats, både för ht16 men framför allt 

för vt17. 

 

c) En student på psykologprogrammet har anmälts till 

disciplinnämnden för plagiering i samband med 

examination, en hemtenta. 

   Martin Wolgast uppmanar alla att använda de mallar för 

tentor som finns framtagna, både för hem- och salstentor. 

Då får man med relevant information till studenterna om 

vad som är tillåtet och vad som inte är tillåtet. 

 

d) Martin Wolgast meddelar att han under vt17 kommer att 

vara delvis föräldraledig. 

    

§ 5. Uppdragsbeskrivningar PSP  Martin Wolgast presenterar reviderat förslag till 

uppdragsbeskrivningar för PSP, se bilaga denna kallelse. 

Mötet diskuterar förslaget och vill sedan göra följande 

tillägg: 

- Helkursansvar, punkt 1: lägg till ordet ”utveckling”. 

- Delkursansvar, punkt 1: Gruppindelningar, 

studentönskemål om att det ska vara klart i god tid.  

   Mötet antar förslaget till uppdragsbeskrivningar PSP med 

dessa tillägg. 

 

Dokumentet ska finnas tillgängligt via institutionens LUbox. 

Det ska användas för förtydliganden och vid överlämning 

av uppdrag och ansvar. 

    

§ 6. Nya mallar för hel- och delkursvärderingar  Martin Wolgast presenterar förslag till nya mallar för hel- 

och delkursvärderingar i och med övergången till nytt 

system, Sunet Survey. Mallarna bygger på tidigare modeller 

och hur andra avdelningar på institutionen gör. De ska göras 

tillgängliga för alla. 

   Mötet diskuterar mallarna ingående och kommer fram till 

följande ändringar och tillägg; förslagen gås igenom med 

röstning. 14 röstberättigade ledamöter är på plats. 

1. Frågan om hur genus och andra sociala faktorer vävts in 

på kursen ska vara kvar, trots att perspektivet finns i många 

kursmål. 

Resultat: 7 bifall/7 avslag, ordförandes utslagsgivande röst 

på avslag leder till avslag. 

 

2. Graderad skala, i stället för ja eller nej, vid svar på frågan 

om upplevd likabehandling. 

Resultat: avslag. 

 

3. Vid frågan om upplevd likabehandling ska information 

finnas om hur man anmäler vid diskriminering. 
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Resultat: bifall. 

 

4. Vid frågor om kurslitteratur införs svarsmöjligheten ”ej 

läst”. 

Resultat: bifall. 

 

5. Metodfråga: att ange mellanliggande svarssteg i text. 

Resultat: bifall. 

 

6. Att i frågan om kursgruppsklimat specificera med ”under 

denna kurs”. 

Resultat: 

Bifall. 

 

7. Vid frågan om tid som ägnats åt studier lägga till 

information om hur många timmar studenten haft 

schemalagd. 

Resultat: bifall. 

 

Mötet antar mallarna för hel- och delkursvärderingar med 

dessa beslutade ändringar. 

    

§ 7. Ny litteratur för delkurs 5:1 vt17  Lärarna på delkurs 5:1 önskar uppdaterra litteraturlistan 

inför vt17, delvis utifrån studentsynpunkter. 

   Från studenthåll vill man säkerställa att det finns litteratur 

om rasism och föreslår att boken av Wieviorka behålls. 

   Om rasism verkar finnas i nya boken av Giddens & 

Sutton. 

   Mötet beslutar att bifalla lärarnas förslag.  

    

§ 9 Rapporter från lärarlagen  Utgår. 

    

§ 10. Rapporter från 

a) Lundapsykologerna 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Yrkeslivsrepresentanterna 

 a) Linnéa Eng berättar att LP planerar tydligare 

återkoppling till studenterna från ledningsgruppsmötena, 

förslagsvis månadsbrev. 

   Studenterna upplever att studenter från andra institutioner 

använder Skinners och mikrovågsugnarna där, vilket gör att 

köerna blir ännu längre. Frågan om åtgärd skickas till 

prefekt och lokalkommitté. 

   Jakob Nilsson berättar att en grupp studenter har varit på 

ytterligare möte med dekanen som upplevdes mer positivt. 

 

b) Maria Holmqvist berättar om nyheter och nyordningar 

inom specialistordningen, regler har stramats upp. All 

information hittar man på Psykologförbundets hemsida. 

   Nu gäller bland annat: 

- Ordningen är femårig. 

- Det finns en introduktionskurs, 6 valfria kurser à 7,5 hp 

samt en metodkurs. 

- Det finns numera 10 olika inriktiningar; tidigare fanns 3 

med många underinriktningar. 

   Facket driver på att fler specialisttjänster ska inrättas. 

 

Universiteten och institutionerna borde erbjuda 

specialstordningskurser. 

    

 Avtackning av ledamot  Kati Bergman slutar som kursansvarig för kurs 8, ansvarig 

för verksamhetsförlagd utredning på kurs 13 och som 

ledamot i ledningsgruppen. Kati Bergman tackas å det 
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varmaste för god och gedigen insats. 

 

Kati Bergman tar upp de diskussioner studenterna kan ha 

via sociala medier om till exempel utlåtandeskrivning och 

pekar på vikten av att upplysa dem om vad som gäller, 

etiskt och i förhållande till lagar och förordningar. 

    

§ 11. Övrigt  I övrigt inget. 

 

Vid protokollet   

 

 

Anita Lennerstedt   

 

Justeras: 

 

 

 

 

Martin Wolgast   Linnéa Eng 


