
PROTOKOLL 7:2021 Dnr STYR 2021/2139 

LUNDS 
UNIVERSITET 

Institutionen for psykologi 

ledningsgruppen for psykologprogrammet 

Niirvarande ledamoter 
Jonas Bjarehed Ordforande 
Kristian Almquist Studievagledare 
Ines Bramao Lararlag kurs 2 

Dariush Djamnezhad 
Robert Holmberg Liirarlag kurs I 0 

Tomas Jungert Liirarlag kurs 5 

Elia Psouni Liirarlag kurs 3 
Tomas Kempe Lararlag kurs 8 

Erik Lundin Studerande te 9 

Chris Mathieu 
Elinor Schad Liirarlag kurs I 

Sammantradesdatum 

2021-10-13 

Inst for psykologi 

Y rkesl ivsrepresentant 

Inst for psykologi 

Sociologiska inst 
Inst for psykologi 

from§4 

from§5 
Catharina Strid Lararlag kurs 7 och 9 
Susanna Vestberg Liirarlag kurs 6 och 13 

Margit Wangby Lundh 

Anita Lennerstedt 

Anmiilt forhinder 
Daiva Daukantaite 

§ I. 

§ 2. 

§ 3. 

§ 4. 

Justeringsperson 

Faststiillande av dagordningen 

Foregaende protokoll 

Studierektor: 

Liirarlag kurs 14 

Sekreterare 

Lararlag kurs 12 

a) Uppfoljning kring atergang till campus ht21, 

undervisning och moten 

Inst for psykologi 

Inst for psykologi 

Motet halls via zoom. 

Erik Lundin utses. 

Dagordningen faststiills. 

Foregaende protokoll laggs till handlingarna. 

a) Fran och med 1/11 galler atergang till campus. Lagda scheman 
galler, alltsa mestadels pa distans men larare kan onska fler 
tillflillen i lokal. 

Kurs- och delkursansvariga for kurser andra halvan av terminen 
uppmanas att informera studenterna om hur det blir. 

Sammantraden blir fortsattningsvis i lokal. 

Diskussion kring fortsatt anvandning av zoom samt av inspelade 
forelasningar och faktorsersiittning. 

Jonas Bjarehed uppmanar kursledare att hushalla med 
resurserna och att se till pedagogiska vinster. Att anviinda zoom 
av bekvamlighetsskal <luger inte. 
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§ 5. 

§ 6. 

b) Uppdaterade samordningspunkter 

c) Kursutveckling 

d) Paminnelse om andringar av kurslitteratur 
och kursplaner till motet i november 

Kursplaneandring kurs 14, se protokoll 6:2021 , 

§6b 

Kursutvarderingar 

a) Kurs I, bordlaggs till motet I 0/ I l 

b) Kurs 2 

c) Kurs 4 

d) Kurs 5 

e) Kurs 8 

f) Kurs 11 

g) Kurs 14 
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b) In get nytt. 

c) Jonas Bjarehed informerar om att institutionsledningen avsatt 
medel for kursutveckling, ansokan skickas till studierektor och 
syftet ska vara for lite storre ideer. Aterkoppling kravs. 

d) En paminnelse att forslag om kursplane- och 
kurslitteraturandringar infor vt22 ska gamed kallelsen till nasta 
mote; kallelsen skickas ut 3/ 11 . 

Margit Wangby Lundh redogor for bearbetade forslag pa 
andringar for kurs 14; for opponering kravs godkand kurs 12 
samt sprakligajusteringar. 

Motet bifaller lagt forslag. 

Jonas Bjarehed pekar pa vikten av att ha aterupptagit 

kursutvarderingsarbetet. Det ar viktigt att det framgar hur 
coronapandemin har paverkat och trots detta sa ser det bra ut. 

Kursutvarderingarna har gatt som bilagor till denna kallelse. 

Efter motet laggs kursutvarderingarna ut pa hemsidan; utan 

bilagor. 

Kursvis genomgang av sarskilda fragor. 
a) Kurs I bordlaggs till 10/ 11. 

b) Kurs 2: 
- 2: I har getts utan undervisning, under vt2 I med lararstod. 
- 2:2 och 2:3 har ojamn arbetsbelastning och utvecklingsarbete 
pagar. 
- 2:4 ar uppskattad. Eloge till lararna som genomforde delkursen! 

c) Kurs 4: 
- Inga storre forandringar pa gang. 
- Examinationen i form av hemtenta ska ses over. 
- Mer allman diskussion kring lagstiftning och var under hela 
programmet det ska tas upp. 

d) Kurs 5: 

- Lag svarsfrekvens, sa lag att det inte gar att anvanda. Muntliga 
utvarderingar visar att det ser ut som det brukar. 
- Nar delkurserna 5:2 och 5:3 gavs parallellt sa upplevdes det 
som stressigt av studenterna. Nu har delkurserna getts efter 
varandra ett par terminer, sa upplevs delkurserna som 

komprimerade. 
- Lararlagsmoten med samtliga delkurser narvarande ar 

uppskattat. 

e) Kurs 8: 
- Oversyn pagar av delkurserna litteraturoversikt och profession. 

Forslag pa andring kommer till nasta mote. 

f) Kurs 11 : 
- Vad avgor hur studenterna valjer? Hur paverkas de larare vars 

alternativ inte ges? 

g) Kurs 14: 



§ 7. Rapporter: 
a) Studentrepresentantema 
b) Y rkesl ivsrepresentantema 

§ 9. 6vrigt 

Yid protokollet 

Anita Lennerstedt 

Justeras: 

- Utvecklingsarbete pagar; se § 5. 
- Moten halls med bade examinatorer och handledare. Antalet 

examinatorer har okat vilket ar positivt. 
- Akademiskt skrivande; forstarkning behovs. 6versyn och 
genomgang av den har typen skrivande bor goras pa hela 

programmet. 

a) Erik Lundin berlittar att tler terminsombud har valts och ett 

mote kommer att hallas. 

b) Dariush Djarnnezhad har inget slirskilt att rapportera. 

I ovrigt inget. 

Erik Lundin 
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