
  
 

 

 

 

 

 

Postadress Box 213, 221 00  Telefon 046-222 87 54  E-post anna.hjalmers_mattsson@psy.lu.se  

Ledningsgruppen för  beteendevetenskapl ig t  

kandidatprogram 

Ledningsgruppens protokoll 

2021-03-30 Dnr STYR 2021/893 

PROTOKOLL 2021:2 



2 

 

 
 

 

https://www.campusonline.lu.se/
https://www.medarbetarwebben.lu.se/organisation-och-styrning/coronavirusetcovid-19-information-medarbetaredoktorander/digital-examination
https://www.medarbetarwebben.lu.se/organisation-och-styrning/coronavirusetcovid-19-information-medarbetaredoktorander/digital-examination
https://www.medarbetarwebben.lu.se/organisation-och-styrning/coronavirusetcovid-19-information-medarbetaredoktorander/digital-examination


3 

 

 



4 

 

 



Signerat dokument 
via https://signera.ebox.nu 

,, 
BanklD 

Signerad 
text: 

r 
i Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt 

som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1 ): 

(1) Avser PDF-fil enligt följande 
Namn: Protokoll 2021-03-30 Signerat.pdf 
Storlek: 121853 byte 
Hashvärde SHA256: 
57779f3a239c4a6b199c60007172aff8fbf283ee0a61143e54fc50ea6ab59204 

Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF. 
För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas. 

; __:_,:' 

Signerat av 2: 
MOASJÖHOLM 
Signerat med BanklD 2021-04-12 11 :25 Ref: d3f256fb-448b-4a07-a677-42c5f84d90ec 

ISABELLE HANSSON 
Signerat med BanklD 2021-04-12 11 :36 Ref 9b5cf17f-716f-4571-9cf6-c8c37d8fbdb0 

-- -::-.,' 


 A

SE
H

M
 —

 P
ow

er
ed

 b
y 

Te
llu

sT
al

k



Signerat dokument
via https://signera.ebox.nu

Signerad 
text:

Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt 
som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):

(1) Avser PDF-fil enligt följande
Namn: Protokoll 2021-03-30.ny.pdf
Storlek: 311848 byte
Hashvärde SHA256: 
07ddf42733446d637e02e4bf4ee0d570402242745492e747a0e5c923ff1b66bb

Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.
För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.

Signerat av 1:
Anna Sofia E Hjalmers Mattsson
Signerat med BankID 2021-04-19 12:00 Ref: 3ab236c0-01f3-4d58-b0f3-905c161eb5d3


 A

SE
H

M
 —

 P
ow

er
ed

 b
y 

Te
llu

sT
al

k





PROTOKOLL 2021 :2 
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Dnr STYR 2021/893 


LUNDS 
UNIVERSITET 


Ledningsgruppen för beteendevetenskapligt 
kandidatprogram 


Ledningsgruppens protokoll 


Närvarande via zoom 
Ordfarande 
Sekreterare 


Ledamoter 


' _,,.: : 


Frånvarande 


Anmält forhinder 


I 'IJ~ 


Övriga 


§1 Val av justeringsperson 


Anna Hjalmers Mattsson 
Isabelle Hansson 


Ingela Steij Stålbrand, lärarrepresentant Inst for P!Y 
Moa Sjöholm, studentrepresentant 
Fredrik Sandberg, lärarrepresentant Soc inst 
Jean-Christophe Rohner, lärarrepresentant Inst for P!Y 
Magnus Karlsson, suppleant Soc inst 


Andre Krisping, studentrepresentant 


Lena Mårtensson, studievägledare S oc inst 
Ulf Ericsson, lärarrepresentant (suppleant) Inst for P!Y 
Mimmi Barmark, studierektor S oc inst 
Bo Isenberg, lärarrepresentant Soc inst 


Caroline Spannel Brnelic, studievägledare S oc inst 


Moa Sjöholm utses till justeringsperson. 


§ 2 Fastställande av dagordning 


§ 3 Föregående protokoll, 2021:1 


Dagordningen fastställs. 


Anna Hjalmers Mattsson ger återkoppling på § 5.1 från 
föregående protokoll. Diskussion angående lärarnas 
canvasstruktur har lyfts med Simon Graner. 


Föregående protokoll läggs med godkännande till 
handlingarna. 


§ 4 Meddelanden - Digital undervisning hela våren 
- Ny sida för studenter respektive lärare om digital 
examination: 


Postadress Box 213, 221 00 Telefon 046-222 87 54 E-post anna.hjalmers_mattsson@psy.lu.se 
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https://www.campusonline.iu.se/ 
https://www.education.iu.se/ 


§ 5 Schemaläggning HT21 - hur 
ser planeringen ut? 


§ 6 Diskussion för nytt upplägg av 
temakurser VT22 


Olika effekter av digital examination lyfts. Svårt att planera 
för undervisningen HT21 eftersom reglerna upplevs som 
otydliga. Diskussion förs om för- och nackdelar med att ha 
seminarier på campus och övrig undervisning digitalt. Planen 
är att ha introduktion för de nya studenterna på campus. 


Ingela Steij Stålbrand lyfter att det kan komma att finnas ett 
behov av att planera för att genomföra moment både på 
campus och digitalt. Önskemål från lärarna att få tydligare 
riktlinjer från institutionerna i början på juni, så att de 
eventuellt hinner planera om. Anna Hjalmers Mattsson tar 
med sig frågan. 


- 
' 


Anna Hjalmers Mattsson berättar om bakgrunden till 
förändringen av termin 4 på BVP. Förändringen kommer att 
innebära att studenterna läser en temakurs på första halvan av 
terminen, och kan tillämpa dessa kunskaper på BVPL01 
Projektledning för beteendevetare på andra halvan av 
terminen, vilken löser problematiken med schemakrockar på 
termin 4. Förändringen kommer inte att påverka kurserna 
som ges på höstterminen. 


:::J 
·•, 


:c 


',I. 


Förändringsprocessen har startat på Institutionen för 
psykologi. Förslaget är att lägga de temakurser som 
majoriteten av BVP-studenterna väljer på första halvan av 
vårterminen. Det gäller följande kurser: 
- PSYB30 Samtals- och intervjuteknik 
- PSYE26 Marknadsföringspsykologi och inflytande 
- PSYE15 Rättspsykologi 


Förändringen kommer innebära att följande temakurser 
föreslås ges på andra halvan av vårterminen: 
- PSYE17 Rekrytering och urval av personal 
- PSYE27 Att prestera under stress - teori och tillämpningar. 


På Sociologiska institutionen ges SOCB27 Sociology: 
International migration and development på första halvan av 
vårterminen. SOCB51 Sociologi: Organisationssociologi II 
ges som distanskurs på halvfart över hela terminen. 


Caroline Spannel Brnelic lyfter att förändringen innebär att 
det blir svårare för PA-studenterna att läsaPSYE17. 
Förändringen kommer även påverka kriminologstudenternas 
möjlighet att läsa PSYE15. De två kurserna är populära i 
respektive studentgrupp, och Anna Hjalmers Mattsson tar 
med sig dessa perspektiv i den fortsatta planeringen. 
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Diskussion förs om att ta fram en gemensam kurs inom 
sociologi och psykologi. Detta ska lyftas med 
studierektorerna. 


§ 7 Karriärinslag på programmet 
(alumnföreläsningar, workshops, 
karriärövningar) 


§ 8 Digital avslutningsceremoni i 
JUlli 


Anna Hjalmers Mattsson har förslag om att genomföra 
karriärrelaterade moment på BVGA42 tillsammans med 
lsabelle Hansson, där studenterna ges möjlighet att reflektera 
över sin kompetens och sina kunskaper. Detta är tänkt att 
löpa som en röd tråd genom delkurserna i BVGA42. Lärarna 
lyfter för-och nackdelar med alumnföreläsningar och att det 
kan vara bra med inslag av generell karaktär kopplat till 
karriär. Anna Hjalmers Mattsson fortsätter planeringen och 
återkommer till lärarna på BVGA42. 


Avslutningen för BVP kommer att genomföras digitalt med 
LU konferens. Det kommer vara en web-sändning från aulan 
och studenterna kommer att vara samlade på Zoom. Tiden är 
satt till fredag den 4 juni klockan 19-20. Avslutningen 
samordnas med avslutningarna för psykoterapeutprogrammet 
och psykologprogrammet eftersom detta minskar kostnaden. 
Diskussion förs om priset från LU konferens är rimligt. 


§ 9 Övriga frågor Inga övriga frågor. 


> .> 
J ' -, Mötet via Zoom avslutas kl 11.10. 


Vid protokollet 


Isabelle Hansson 


Justeras 


Moa Sjöholm 







Signerat dokument 
via https://signera.ebox.nu 


,, 
BanklD 


Signerad 
text: 


r 
i Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt 


som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1 ): 


(1) Avser PDF-fil enligt följande 
Namn: Protokoll 2021-03-30 Signerat.pdf 
Storlek: 121853 byte 
Hashvärde SHA256: 
57779f3a239c4a6b199c60007172aff8fbf283ee0a61143e54fc50ea6ab59204 


Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF. 
För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas. 


; __:_,:' 


Signerat av 2: 
MOASJÖHOLM 
Signerat med BanklD 2021-04-12 11 :25 Ref: d3f256fb-448b-4a07-a677-42c5f84d90ec 


ISABELLE HANSSON 
Signerat med BanklD 2021-04-12 11 :36 Ref 9b5cf17f-716f-4571-9cf6-c8c37d8fbdb0 


-- -::-.,' 






[
  {
    "personal_id": "a1bbe495a6c2d47592cd754e782c57d3ab2ca463490e30ead61ab1398a5f5ab2",
    "full_name": "Anna Sofia E Hjalmers Mattsson",
    "signature_data": {
      "sign_ip": "130.235.240.5",
      "orderRef": "3ab236c0-01f3-4d58-b0f3-905c161eb5d3",
      "status": "complete"
    },
    "SignedNameAndNumber": "Anna Sofia E Hjalmers Mattsson",
    "signed_files": [
      {
        "filename": "Protokoll 2021-03-30.ny.pdf",
        "sha256": "07ddf42733446d637e02e4bf4ee0d570402242745492e747a0e5c923ff1b66bb",
        "content_type": "application\/pdf",
        "size": 311848
      }
    ],
    "given_names": "Anna Sofia E",
    "family_name": "Hjalmers Mattsson",
    "version": "v4",
    "SignLocalTime": "2021-04-19 12:00",
    "sign_time": "2021-04-19T10:00:05.784Z",
    "sign_text": "Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):\n\n(1) Avser PDF-fil enligt följande\nNamn: Protokoll 2021-03-30.ny.pdf\nStorlek: 311848 byte\nHashvärde SHA256: 07ddf42733446d637e02e4bf4ee0d570402242745492e747a0e5c923ff1b66bb",
    "id_service": "bankid_v5-mask_id"
  }
]




PROTOKOLL 2021 :2 


2021-03-30 


1 


Dnr STYR 2021/893 


LUNDS 
UNIVERSITET 


Ledningsgruppen för beteendevetenskapligt 
kandidatprogram 


Ledningsgruppens protokoll 


Närvarande via zoom 
Ordfarande 
Sekreterare 


Ledamoter 


' _,,.: : 


Frånvarande 


Anmält forhinder 


I 'IJ~ 


Övriga 


§1 Val av justeringsperson 


Anna Hjalmers Mattsson 
Isabelle Hansson 


Ingela Steij Stålbrand, lärarrepresentant Inst for P!Y 
Moa Sjöholm, studentrepresentant 
Fredrik Sandberg, lärarrepresentant Soc inst 
Jean-Christophe Rohner, lärarrepresentant Inst for P!Y 
Magnus Karlsson, suppleant Soc inst 


Andre Krisping, studentrepresentant 


Lena Mårtensson, studievägledare S oc inst 
Ulf Ericsson, lärarrepresentant (suppleant) Inst for P!Y 
Mimmi Barmark, studierektor S oc inst 
Bo Isenberg, lärarrepresentant Soc inst 


Caroline Spannel Brnelic, studievägledare S oc inst 


Moa Sjöholm utses till justeringsperson. 


§ 2 Fastställande av dagordning 


§ 3 Föregående protokoll, 2021:1 


Dagordningen fastställs. 


Anna Hjalmers Mattsson ger återkoppling på § 5.1 från 
föregående protokoll. Diskussion angående lärarnas 
canvasstruktur har lyfts med Simon Graner. 


Föregående protokoll läggs med godkännande till 
handlingarna. 


§ 4 Meddelanden - Digital undervisning hela våren 
- Ny sida för studenter respektive lärare om digital 
examination: 


Postadress Box 213, 221 00 Telefon 046-222 87 54 E-post anna.hjalmers_mattsson@psy.lu.se 







2 


https://www.campusonline.iu.se/ 
https://www.education.iu.se/ 


§ 5 Schemaläggning HT21 - hur 
ser planeringen ut? 


§ 6 Diskussion för nytt upplägg av 
temakurser VT22 


Olika effekter av digital examination lyfts. Svårt att planera 
för undervisningen HT21 eftersom reglerna upplevs som 
otydliga. Diskussion förs om för- och nackdelar med att ha 
seminarier på campus och övrig undervisning digitalt. Planen 
är att ha introduktion för de nya studenterna på campus. 


Ingela Steij Stålbrand lyfter att det kan komma att finnas ett 
behov av att planera för att genomföra moment både på 
campus och digitalt. Önskemål från lärarna att få tydligare 
riktlinjer från institutionerna i början på juni, så att de 
eventuellt hinner planera om. Anna Hjalmers Mattsson tar 
med sig frågan. 


- 
' 


Anna Hjalmers Mattsson berättar om bakgrunden till 
förändringen av termin 4 på BVP. Förändringen kommer att 
innebära att studenterna läser en temakurs på första halvan av 
terminen, och kan tillämpa dessa kunskaper på BVPL01 
Projektledning för beteendevetare på andra halvan av 
terminen, vilken löser problematiken med schemakrockar på 
termin 4. Förändringen kommer inte att påverka kurserna 
som ges på höstterminen. 


:::J 
·•, 


:c 


',I. 


Förändringsprocessen har startat på Institutionen för 
psykologi. Förslaget är att lägga de temakurser som 
majoriteten av BVP-studenterna väljer på första halvan av 
vårterminen. Det gäller följande kurser: 
- PSYB30 Samtals- och intervjuteknik 
- PSYE26 Marknadsföringspsykologi och inflytande 
- PSYE15 Rättspsykologi 


Förändringen kommer innebära att följande temakurser 
föreslås ges på andra halvan av vårterminen: 
- PSYE17 Rekrytering och urval av personal 
- PSYE27 Att prestera under stress - teori och tillämpningar. 


På Sociologiska institutionen ges SOCB27 Sociology: 
International migration and development på första halvan av 
vårterminen. SOCB51 Sociologi: Organisationssociologi II 
ges som distanskurs på halvfart över hela terminen. 


Caroline Spannel Brnelic lyfter att förändringen innebär att 
det blir svårare för PA-studenterna att läsaPSYE17. 
Förändringen kommer även påverka kriminologstudenternas 
möjlighet att läsa PSYE15. De två kurserna är populära i 
respektive studentgrupp, och Anna Hjalmers Mattsson tar 
med sig dessa perspektiv i den fortsatta planeringen. 







3 


Diskussion förs om att ta fram en gemensam kurs inom 
sociologi och psykologi. Detta ska lyftas med 
studierektorerna. 


§ 7 Karriärinslag på programmet 
(alumnföreläsningar, workshops, 
karriärövningar) 


§ 8 Digital avslutningsceremoni i 
JUlli 


Anna Hjalmers Mattsson har förslag om att genomföra 
karriärrelaterade moment på BVGA42 tillsammans med 
lsabelle Hansson, där studenterna ges möjlighet att reflektera 
över sin kompetens och sina kunskaper. Detta är tänkt att 
löpa som en röd tråd genom delkurserna i BVGA42. Lärarna 
lyfter för-och nackdelar med alumnföreläsningar och att det 
kan vara bra med inslag av generell karaktär kopplat till 
karriär. Anna Hjalmers Mattsson fortsätter planeringen och 
återkommer till lärarna på BVGA42. 


Avslutningen för BVP kommer att genomföras digitalt med 
LU konferens. Det kommer vara en web-sändning från aulan 
och studenterna kommer att vara samlade på Zoom. Tiden är 
satt till fredag den 4 juni klockan 19-20. Avslutningen 
samordnas med avslutningarna för psykoterapeutprogrammet 
och psykologprogrammet eftersom detta minskar kostnaden. 
Diskussion förs om priset från LU konferens är rimligt. 


§ 9 Övriga frågor Inga övriga frågor. 


> .> 
J ' -, Mötet via Zoom avslutas kl 11.10. 


Vid protokollet 


Isabelle Hansson 


Justeras 


Moa Sjöholm 







Signerat dokument 
via https://signera.ebox.nu 


,, 
BanklD 


Signerad 
text: 


r 
i Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt 


som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1 ): 


(1) Avser PDF-fil enligt följande 
Namn: Protokoll 2021-03-30 Signerat.pdf 
Storlek: 121853 byte 
Hashvärde SHA256: 
57779f3a239c4a6b199c60007172aff8fbf283ee0a61143e54fc50ea6ab59204 


Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF. 
För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas. 


; __:_,:' 


Signerat av 2: 
MOASJÖHOLM 
Signerat med BanklD 2021-04-12 11 :25 Ref: d3f256fb-448b-4a07-a677-42c5f84d90ec 


ISABELLE HANSSON 
Signerat med BanklD 2021-04-12 11 :36 Ref 9b5cf17f-716f-4571-9cf6-c8c37d8fbdb0 


-- -::-.,' 





		2021-04-13T13:57:05+0000


	

		2021-04-19T10:00:07+0000


	



