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Mötet hålls via zoom.

§ 1.

J usteringsperson

Tomas Kempe utses.

§ 2.

Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställs enligt utskick.

§ 3.

Föregående protokoll

Susanna Vestberg påpekar, i§ 5 c), att delkurs 13: I upplevs som
en bra kurs om än med stor bredd.
Föregående protokoll läggs därefter till handlingarna.

§ 4.

Studierektor:
a) Rapport från institutionsstyrelsemötena 13/4
och 11/5
b) Uppdaterade samordningspunkter

a) Jonas Bjärehed har inget särskilt att rapportera.

c) Checklista inför val av kurslitteratur (från
biblioteket)

b) Endast information om att listan med samordningspunkter är
uppdaterad och en påminnelse om att den är tillgänglig för
lagledare i gemensam mapp.
c) Information till ledningsgruppen kring rutinerna hos
biblioteket vad gäller inköp av referenslitteratur samt hur
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biblioteket arbetar med programmets litteraturlistor. Biblioteket
kan bistå med råd och hjälp att ta fram ny litteratur, vad som
finns tillgängligt som e-böcker, kostnader, med mera.
§ 5.
./.

Examinatorer ht21

Att notera att förslaget gäller för ht21 .
Förändringar:
Examinatorer:
- Kurs 2: Ines Bramao.
- Kurs 9: Catharina Strid.
Ledamöter och suppleanter:
- Suppleant kurs 1: Patric Nordbeck.
- Ledamot kurs 2 : Ines Bramao.
- Suppleant kurs 3: Kajsa Järvholm .
- Suppleant kurs 5: Magnus Karlsson
- Ledamot kurs 7 och 9 : Catharina Strid.
- Suppleant kurs 8: Amanda Klysing.
- Ledamot kurs 10: Robert Holmberg.
Mötet antar förslaget med föreslagna ändringar. För uppdaterad
förteckning se bilaga detta protokoll.
Beslut om examinatorer fattas av institutionsstyrelsen.

§ 6.

Kursutvärderingar:

Kursutvärderingarna har gått som bilagor till denna kallelse.
Efter mötet läggs kursutvärderingarna ut på hemsidan; utan
bilagor.
Kursvis genomgång av särskilda frågor.

a) Kurs 6

b) Kurs 7

c) Kurs 9

d) Kurs 12

a) Kurs 6.
- Ibland ojämn arbetsbelastning.
- Lärandemål om värderingsförmåga och förhållningssätt skattas
lågt.
- Rekrytering av barn till testning med WPPSI har blivit allt
svårare. Kan rekrytering göras till särskilt uppdrag?
- Ytterligare seminarium om våld i nära relationer planeras.
b) Kurs 7.
- Familjeterapi, barn och unga behöver mer utrymme.
- Reflektionspass om utbildningsterapi visar att momentet är
uppskattat.
- Inslag om genus och intersektionalitet är fortsatt svårt att ta in
som integrerad del.
c) Kurs 9.
- Flera åtgärder och dispenser finns för att ta handledning och
klientarbetet att fungera. All verksamhet på mottagningen i form
av klientsamtal och handledning har helt bedrivits på distans;
arbete med journalföring har fatt dispens och utförts på plats.
- Brist på handledare. Institutionen startar ny omgång
handledarutbildning vt22.
d) Kurs 12.
- Arbetet med revidering av kursplanen ska återupptas till hösten.
- Svårare att på zoom tanga upp de studenter som har problem
med statistiken.
- Viktigt att förklara vad statistik är bra för och används till.
En generell fråga är den låga svarsfrekvensen som gäller för
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samtliga och som gör att siffror och synpunkter inte blir
heltäckande.
Kursplane- och kurslitteraturändringar inför
ht21
a) Delkurs 1:4

a) Förslag för delkurs 1:4 är en litteraturändring, Margit Wångby
Lundh presenterar. I och med övergång till Jamovi behövs ny
litteratur. Boken av Navarro & Foxcroft är gratis.
Litteraturändringen påverkar även kommande kurs 2; det
lärarlaget är informerade och ställer sig bakom detta förslag.
Mötet bifaller lagt förslag.

b) Kurs 7?

b) Bordläggs.

c) Kurs 9

c) Förslag för delkurs 9: I är litteraturändringar, Jens Knutsson
presenterar. För delkurs 9:2 är det endast en upplageändring och
behöver inte tas upp här.
Mötet bifaller lagt förslag.

d) Kurs 14

d) Förslaget för kurs 14 innehåller förslag på ändringar i
kursplanetexten, eventuella villkor för att börja kursen och
litteraturändring, Margit Wångby Lundh presenterar.
1) Ändringar i kursplanetext omfattar språkliga omformuleringar
och redaktionella ändringar.
Mötet bifaller dessa ändringar.
2) Kurslitteraturlistan föreslås ta tillägg för att stärka akademiskt
skrivande, gratis och tillgängliga online.
Mötet bifaller dessa tillägg.
3) Att införa eventuella villkor för att påbörja kurs 14 kan
innebära oförutsedda problem. Frågan bordläggs.

§ 8.

Vt21 och inför ht21
a) Planering

a) Rektorsbeslutet om coronarestriktioner uppdaterades 12/5.
Förhoppningen är lite undervisning på campus till ht2 l.

§ 9.

Våld i nära relationer, sammanfattning och
överlämning

Ämnet och planering av undervisning behöver mer diskussion.
Mötet ger Jonas Bjärehed i uppdrag att tillsammans med aktuella
kursledare se över läget och återkomma under ht2 l .

§ 10.

Canvassidor, utseende och struktur

Erik Lundin framför studentsynpunkter om Canvas, många anser
att många sidor är onödigt ostrukturerade. Det gäller till exempel
information om vilka uppgifter som ingår och zoomlänkar.
Jonas Bjärehed berättar att frågan har lyfts på institutionsnivå.
Mötet ger Jonas Bjärehed i uppdrag att tillsammans med övriga
studierektorer och administrationen att verka för ökad tydlighet
och allmän översyn av Canvassidorna.

§ 11 .

Rapporter:
a) Studentrepresentanterna

a) Erik Lundin berättar han har blivit omvald som
studentrepresentant i ledningsgruppen för nästa läsår.
Lundapsykologerna har haft vårens stormöte och valt ledamöter
till samtliga poster.
Psykologförbundets studeranderåd har också haft möte och valt
ledamöter.
Annars inget särkilt att rapportera.

b) Yrkeslivsrepresentantema

b) Dariush Djamnezhad har inget särskilt att rapportera.

Övrigt

I övrigt inget.

Avtackning

Bengt Brattgård och Jens Knutsson lämnar ledningsgruppen för
andra uppdrag och avtackas för gedigna insatser för sina

§ 7.

§ 12.
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respektive kurser och för hela psykologprogrammet.
Bertil Persson lämnar ledningsgruppen för att gå i pension. Bertil
avtackas för lång och mycket gedigen insats, för kurs 2
Människan i biologiskt och kognitivt perspektiv och för hela
psykologprogrammet. Bertils långa erfarenhet, goda minne och
trygga bidrag kommer saknas i lednigsgruppen framgent.

Vid protokollet

Anita Lennerstedt

."""-'I~
~onas Bjärehed J

l/

Justeras:
Tomas Kempe

Bilaga protokoll 5:2021, § 5
Institutionen för psykologi
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Förslag till lärarlagledare i ledningsgruppen för ht2021
Lärarlag kurs 1: Elinor Schad, Patric Nordbeck suppleant
Lärarlag kurs 2: Inês Bramao. - suppleant
Lärarlag kurs 3: Elia Psouni, Kajsa Järvholm suppleant
Lärarlag kurs 5: Tomas Jungert, Magnus Ring suppleant
Lärarlag kurs 6 och 13: Susanna Vestberg, Per Johnsson suppleant
Lärarlag kurs 7 och 9: Catharina Strid, - suppleant
Lärarlag kurs 8: Tomas Kempe, Amanda Klysing suppleant
Lärarlag kurs 10: Robert Holmberg, - suppleant
Lärarlag kurs 11: Martin Wolgast (ej ledningsgruppsrepresentant)
Lärarlag kurs 12: Daiva Daukantaité, - suppleant
Lärarlag kurs 14: Margit Wångby Lundh, Henrik Levinsson suppleant

Förslag till examinatorer för ht2021
Examinator kurs 1: Elinor Schad
Examinator kurs 2: Inês Bramao
Examinator kurs 3: Elia Psouni
Examinator kurs 4: Karl Dahlstrand
Examinator kurs 5: Tomas Jungert
Examinator kurs 6 och 13: Susanna Vestberg
Examinator kurs 7: Jens Knutsson
Examinator kurs 8: Tomas Kempe
Examinator kurs 9: Catharina Strid
Examinator kurs 10: Robert Holmberg
Examinator kurs 11: Martin Wolgast
Examinator kurs 12: Daiva Daukantaité
Examinator kurs 14: Margit Wångby Lundh

Jonas Bjärehed
studierektor
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