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Dnr STYR 2020/950

LUNDS
UNIVERSITET

Ledningsgruppen för beteendevetenskapligt
kandidatprogram

Ledningsgruppens protokoll
Närvarande via zoom

Ordfo"rande
Sekreterare

Anna Hjalmers Mattsson
Åsa Arvidsson

Ledamöter

Caroline Spannel Brnelic, studievägledare Soc inst
Victor Sundin Do Rosario, studentrepresentant
Isabelle Hansson, vik. studievägledare, Instfo"r psy
Bo Isenberg, Lärarrepresentant, Soc inst
Magnus Karlsson, Lärarrepresentant, Soc inst
Christopher Mathieu, Lärarrepresentant Soc inst
Jean-Christophe Rohner, Lärarrepresentant, Inst för psy
Anna Sirhed, studentrepresentant
Ingela Steij Stålbrand, Lärarrepresentant Instfo"r psy

Anmält fo"rhinder

Lena Mårtensson, studievägledare, Soc inst
Jan-Olof Nilsson, studierektor, Soc inst
Fredrik Sandberg, Lärarrepresentant Soc inst

§ 1 Val av j usteringsperson

Anna Sir hed utses till j usteringsperson.

§ 2 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs med följande tillägg: § 8 Digital
undervisning - frågor inför HT20. Påverkan på praktikkursen
HT20.

§ 3 Föregående protokoll, 2020:2

Föregående protokoll läggs med godkännande till
handlingarna.

§ 4 Meddelanden

Anna Hjalmers Mattsson meddelar:
BVP avslutningsceremoni 2020 blir digital den 3 juni
kl 16:00-16:30. Alla välkomna. Zoomlänk skickas ut
avslutningsdagen.
På grund av den rådande situationen med covid-19
erbjuder några universitet studenter att bli om-
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nominerade för utbyresstudier VT21 istället för
HT20. BVP kommer ge dessa studenter möjlighet att
läsa kandidatkurs (PSY/SOC) HT21 istället för
VT21.
Institutionen för psykologi har genomfört
kvalitetsutvärdering med sakkunniga. Resultatet från
utvärderingen sammanfattas vid höstterminens första
LGmöte.
§ 5 Antagningsstatistik HT20

Åsa Arvidsson informerar om antagningsstatistik HT20:
SGBVP: 1839 sökande
Kurser sökta inom programmet. Antal sökande (prio 1):
PSYD21: 23
PSYD 32: 15
PSYD44: 2
PSYD52: 8
PSYD62: 9
PSYKl 1: 2
BVPB0l: 22
SOCA06+ SOCA09: 10

§ 6 Litteraturlista för BVGA42

Magnus Karlsson informerar mötet om bakgrund och
utveckling av nytt metodblock på BVGA42 och därmed
behov av ny kurslitteratur:
Tre delkurser (forskningsmetod 5 hp, statistik 5 hp
och analys 5 hp), med uppdelad kvalitativ och
kvantitativ metod - ändras till två delkurser
(forskningsmetod 7,5 hp och statistik 7,5 hp) med
mer gemensam bas
Projektarbetet som tidigare låg under delkursen
analys kommer nu att löpa under 10 veckor och
integrera kvalitativ och kvantitativ metod
SPSS som analysverkryg byts ut mot Jamovi.
Dessa förändringar skapar behov av mer heltäckande
kurslitteratur som kombinerar olika metoder och är anpassad
till Jamovi.

metod

Mötet ger sitt godkännande av ny kurslitteratur på BVGA42
Block 4.
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§ 7 Kursutvärderingar
BVGA41/42

J ean-Chrisrophe Rohner föreslår följande för BVGA41/ 42:
1. Att samtliga delkurser ska använda samma grundmall
för kursutvärderingar. Mallen skickas ut för översyn
till lärarlaget.
2.

3.

Att lärarlaget ska ha fler regelbundna möten gällande
utveckling och förändring av kursens mål och
innehåll.
Jean-Christophe Rohner ansvarar för att
sammankalla lärarlagsmöten. Ingela Steij Stålbrand
erbjuder sig att dela med sig av erfarenheter från
utvecklingen av praktikkursen.

Bo Isenberg informerar om att kursutvärderingen av
Sociologi blocket överlag var positiv - men att svarsfrekvensen
var för låg (22%) för att ge tillförlitlig och mer specifik
information.
Studentrepresentanterna betonar vikten av att använda
lektionstid för att fylla i kursutvärderingar för att nå en högre
och därmed mer användbar svarsfrekvens.
Mötet kommer överens om att skapa en utvärderingsmall
med färre, men mer användbara frågor liksom färre
upprepningar. Viktigt att kunna utvärdera examensmålen.
Magnus Karlsson lämnar mötet 10:20.
§ 8 Digital undervisning- frågor
inför HT20

Anna Hjalmers Mattsson informerar att det troligen kommer
beslut i slutet av maj/början på juni gällande vilka riktlinjer
som ska gälla för undervisningen HT20.
Ingela Steij Stålbrand lyfter frågan om eventuellt inställda
praktikplatser och betydelsen av att behålla back-up kurserna.
En påminnelse till studenterna att tacka ja till både
praktikkursen och back-up kurs ska mailas ut.
Mötet tar upp följande frågetecken:
Erhålls ersättning för utvecklingsarbete av digitala
kurser?
Förändring av laborationer om de ska ges på distans?
Introduktionen av nya programstudenter?
Anna Hjalmers Mattsson håller ledningsgruppen informerad
om hur upplägget blir HT2020
Lärarlagen ska också uppdatera varandra.

§ 9 Vidareutveckling av
BVGA41/42

Anna Hjalmers Mattsson informerar mötet om att det finns
medel för att fortsätta utvecklingsarbetet på BVGA42.
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Mötet diskuterar utvecklingen av BVGA42 och vikten av ett
helhetstänkande där de ingående delkurserna både bidrar med
unik och gemensam kunskap inom det beteendevetenskapliga
området.
Viktigt för programmet att identifiera, utveckla och stärka:
• Det beteendevetenskapliga perspektivet
• Det beteendevetenskapliga kunskaps- och
kompetensträdet
• Den beteendevetenskapliga identiteten
Chris Mathieu lämnar mötet 10:50.
§ 10 Övriga frågor

Mötet ger sitt godkännande av uppdaterad kurslitteratur på
BVGA42 pedagogik.
Det formella LG-mötet via zoom avslutas 11.00
Informellt möte via zoom öppet till k1 12.00.

Vid protokollet

Åsa Arvidsson
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