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Närvarande ledamöter    

    

Martin Wolgast Ordförande Inst för psykologi  

Kristian Almquist Studievägledare ”-  

Jonas Bjärehed Lärarlag kurs 3 ”-  

Bengt Brattgård Lärarlag kurs 10 ”-  

Daiva Daukantaite Lärarlag kurs 12 ”-  

Gorana Holm  Yrkeslivsrepresentant  

Tomas Jungert Lärarlag kurs 4 och 5 Inst för psykologi  

Tomas Kempe Lärarlag kurs 8 ”-  

Jens Knutsson Lärarlag kurs 7 och 9 ”-  

Jakob Nilsson Studerande te 3   

Bertil Persson Lärarlag kurs 2 Inst för psykologi  

Margit Wångby Lundh Lärarlag kurs 14 ”-  

    

Anita Lennerstedt  Sekreterare Inst för psykologi  

    

Anmält förhinder    

Maria Holmqvist  Yrkeslivsrepresentant  

Chris Mathieu  Sociologiska institutionen  

Susanna Vestberg Lärarlag kurs 6 och 13 Inst för psykologi  

    

    

 

 

§ 1. Justeringsperson  Jakob Nilsson utses.  

    

§ 2. Fastställande av dagordningen  Dagordningen fastställs med följande tillägg: § 4 c) Digitala 

tentor och § 8) Upphovsrätt och därefter löpande omnumrering. 

    

§ 3. Föregående protokoll  Föregående protokoll läggs till handlingarna. 

    

§ 4. Studierektor: 

a) Kompletterande utbildning för psykologer 

med utländsk examen – lägesrapport 

 

 

 

 

 

b) Studiedag 27/9 – uppföljning  

 

 a) Martin Wolgast berättar att alla 13 komplettander har fått 

individuell studieplan. Planen för alla är att de ska kunna slutföra 

studierna på tre terminer. 

   Till handledningsmomentet har samtliga valt inriktning KBT. 

   I kursplanerna finns formuleringar om att vissa moment ska 

vara godkända för att få gå vidare till andra moment; exempelvis 

ska kursen Samtalsmetodik vara godkänd för att få påbörja 

klientmomentet. 

 

b) Martin Wolgast rapporterar kort från studiedagen, på temat 

uppföljning av det tydligare fokus på sociala faktorer (t ex genus, 
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c) Digitala tentor 

klass och etnicitet) som lagts in i de nya kurserna och hur det 

faktiskt följs upp. 

  Martin Wolgast ska arbeta vidare med några punkter. Samtidigt 

uppmanas lärarlagen att fortsätta diskussionerna. 

 

c) Universitetet har pågående upphandling av nytt system, 

Inspera, för digitala tentor och under en period ska det gå att 

prova gratis. Om det går föreslår Martin Wolgast att vi provar det 

på salstentan på delkurs 1:1, den tentan har många rättande 

lärare.  

   De pedagogiska erfarenheterna av digitala tentor är goda. 

    

§ 5. LU:s kvalitetssäkringsmodell  Martin Wolgast presenterar förslaget till policy för 

kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling, se bilaga denna kallelse.  

UKÄ kommer i fortsättningen att i huvudsak utvärdera 

universitetens kvalitetssäkringsarbete. 

   En del består i bakgrundsdata som förhoppningsvis ska vara 

enkelt att ta fram av administrationen. Till exempel listor över 

antal lärare, deras kompetens, antal studenter, genomströmning 

och så vidare. 

   Externa bedömargrupper kommer fortsatt att användas; viktigt 

att få inflytande över tillsättningen på det vis att vi får 

meningsfull och begriplig feedback. 

   Kvalitetskultur och kvalitetsdialoger är ledord.  

    

§ 6. Riskanalys  Martin Wolgast önskar en riskanalys av läget både på kurs- och 

programnivå efter de besparingar som har gjorts.  

 

Kursvis genomgång: 

14, Margit Wångby Lundh: 

- Delkursen populärvetenskaplig framställning har urholkats. 

Detta är ett viktigt inslag som det dessutom inte finns så mycket 

av. 

- Ett lärandemål examineras inte; forskarens roll. 

- Bristen på examinatorer. 

- Det skulle behövas mer om akademiskt skrivande. 

 

13. Tomas Kempe meddelar att det i dagsläget inte är något 

problem att hitta klinikplatser till alla studenter på 13:2. 

 

12, Daiva Daukantaite: 

- Inslag om etik och vetenskapsteori har skrutits ner till ett 

minimum. 

- Ett lärandemål examineras inte på delkurs 12:2. 

- Minskad tid för repetition av statistik, vilket behövs. 

- Större grupper vid seminarier kan bli ett problem när det krävs 

aktivt deltagande. 

 

11, Martin Wolgast: 

- Med mer ansträngda personalplaner minskar utrymmet att 

kunna erbjuda kursalternativ. 

 

10, Bengt Brattgård: 

- Få fast anställda lärare ger ökad sårbarhet. 

- Att examinera individuellt de uppdrag som utförs, där 

rapporteringen sker via hushandledare och eventuella rapporter 

från husgruppen. 

- Allt fler uppdrag utförs i studentorganisationer, vilket begränsar 

erfarenhet från andra miljöer. 
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9, Jens Knutsson: 

- Nedskärning av journalföring. 

- Integrering av olika inriktningar. Det kan leda till ökade 

motsättningar mellan olika inriktningar, vissa perspektiv kommer 

inte med och förmågan att jämföra minskar.  

- Många externa lärare. Lektorer med fast anställning på 

institutionen är få till antalet. 

 

Generellt för te 7 - te 10: 

- Den konkurrens om tid som upplevs mellan olika kurser som 

löper parallellt, vid schemaläggning och vid utförandet av olika 

uppdrag och uppgifter. Detta blir framför allt tydligt på en 

hösttermin som innehåller färre antal dagar som är möjliga att 

schemalägga. 

 

 7, Jens Knutsson: 

- Minskade resurser/nedskärningar har drabbat barn och unga, 

samtal, bedömningar. 

 

8, Tomas Kempe: 

- Större terminsgrupper leder till ökad press på att få tillräckligt 

antal praktikplatser. 

- Många studenter får negativa intryck av arbetsplatsen och 

organisationen beroende på tillstånden där. 

 

6, Ingen närvarande. 

 

5, Tomas Jungert: 

- Svårigheten att integrera insatser från två olika institutioner. 

- Momentet AIG, Arbete i grupp, på delkurs 5:3 har skurits ner 

vilket syns i kursvärderingar. 

- Studentönskemål om fler föreläsningar. 

 

4, Martin Wolgast: 

- Eva Friis är kursansvarig för sista gången vt18, Karl Dahlstrand 

tar över. Viktigt att behålla fokus på just juridik för psykologer. 

 

3, Jonas Bjärehed: 

- Delkurs 3:2 har blivit mer teoretiskt och med mindre praktiska 

inslag.  

- På delkurs 3:3 strävar man efter att behålla klientmomentet.  

- Lärarlaget mycket litet och bygger till stor del på tidsbegränsat 

anställda med deltidstjänstgöring. 

 

2, Bertil Persson: 

- Färre timmar leder till ökad arbetsbelastning. 

 

1, Martin Wolgast: 

- Hittills har nedskärningarna varit hanterbara. 

 

Generellt för alla kurser: 

- Färre antal fast anställda lärare leder till mindre lärarlag, 

minskad tid och insats för pedagogisk utveckling. Tillfälligt 

anställda lärare leder till bristande kontinuitet, man kan inte ställa 

samma krav på deltagande i lärarlag och utvecklingsarbete. 

   Adjungerade lärare bidrar oftast inte med 

forskningsanknytning; de bidrar däremot med annat som 

yrkeslivsanknytning. 
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- Behovet av nyrekrytering och att den rekrytering som trots allt 

sker måste ske snabbare. 

 

- Vikten av att institutionen har en plan för kompetensutveckling. 

 

- Konkurrens om tid att schemalägga på, gäller framför allt på 

höstterminer. 

    

§ 7. Kursövergripande ”strimmor”  Bordläggs till nästa ordinarie ledningsgruppsmöte.  

    

§ 8. Upphovsrätt  Jakob Nilsson lyfter en fråga från studenterna angående 

upphovsrätt och möjligheterna att lägga ut föreläsningsmaterial 

på Luvit.  

   Generellt gäller att ingen lärare kan tvingas till publicering.  

   Ibland kan upphovsrätt till bilder vara ett hinder. 

 

Martin Wolgast påpekar också att det inte är tillåtet att lägga ut 

artiklar i pdf-format på Luvit, länkar ska användas i stället. 

    

§ 9. Rapporter från lärarlagen  Utgår. 

    

§ 10. Rapporter från 

a) Lundapsykologerna 

b) Yrkeslivsrepresentanterna 

 a) Jakob Nilsson berättar att LP har sitt stormöte denna 

eftermiddag. Styrelsens alla poster är i stort sett besatta. 

 

b) Gorana Holm tar upp specialistkurser. Det finns en stor brist 

på sådana kurser i södra Sverige.  

   Martin Wolgast berättar att institutionen avsatt resurser för att 

utveckla uppdragsutbildningar, bland annat specialstkurser. 

Ambitionen är att starta vt18. En fördel för institutionen är att vi 

kan ge kurser som ger högskolepoäng. Ingela Steij Stålbrand är 

koordinator för detta. 

    

§ 11. Övrigt  I övrigt inget. 

 

 

Vid protokollet   

 

 

 

Anita Lennerstedt   

 

Justeras: 

 

 

 

 

Martin Wolgast   Jakob Nilsson 


