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§ I. 

§ 2. 

§ 3. 

§ 4. 

J usteringsperson 

Fastställande av dagordningen 

Föregående protokoll 

Studierektor: 
a) Samordningspunkter 

Ordförande lnst för psykologi 
Studievägledare 

Lärarlag kurs 2 

Yrkeslivsrepresentant 
Lärarlag kurs 5 Inst för psykologi tom§Se 
Lärarlag kurs 8 

Sociologiska inst tom§Sd 

Studerande te 3 
Lärarlag kurs I Inst för psykologi 
Lärarlag kurs 7 och 9 

Lärarlag kurs 6 och 13 

Sekreterare 

Studerande te 4 
Lärarlag kurs 12 
Lärarlag kurs I 0 
Lärarlag kurs 3 
Lärarlag kurs 14 

Y rkeslivsrepresentant 

lnst för psykologi 

lnst f psykologi 

Tomas Kempe utses. 

Dagordn ingen fastställs enligt utskick. 

Elia Psouni har låtit hälsa angående§ 8 att hon inte vill reservera 
sig mot beslutet och därmed inte har skickat någon skriftlig 
motivering. 

Därefter läggs föregående protokoll med godkännande till 
handlingarna. 

a) Elinor Schad lyfter ett behov av att lärare på senare kurser är 
mer insatta i vad som tas upp på kurs I, för att undvika 
överlappningar och upprepningar. Elinor Schad gör ett första 
utskick. 

Erik Pålsson berättar att han och Alexandra Carlström Schad 
planerar att tillsammans med terminsombuden göra en 
genomgång av bland annat överlappningar utifrån studenthåll. 
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§ 5. 

§ 9. 

b) Resultatnoteringar i LUbox 

c) Samverkan med studentrepresentanter och 
Lundapsykologerna 

d) Erfarenhetsutbyte med universitetet i Bergen 

Kursutvärderingar 

a) Kurs I tas upp på nästa möte 

g) Kurs 14 tas upp på nästa möte 

d) Kurs 5 

b) Kurs 2 

c) Kurs 4 

e) Kurs 8 

t) Kurs 11 

Rapporter: 

a) Studentrepresentanterna 
b) Yrkeslivsrepresentanterna 

2 
Lärarlagsmöten över kursgränserna är ett bra sätt att identifiera 

överlappningar och luckor. 

b) Påminnelse att använda listor för resultatnoteringar i LUbox. 
Kurs 3 och 9 saknas. 

c) Jonas Bjärehed har haft möte med både 
studentrepresentanterna och med Lundapsykologema. 

Verksamheterna ökar. Visst kunskapstapp förmodligen 
beroende på pandemin. 

d) Jonas Bjärehed berättar om besöket på motsvarande institution 
vid universitetet i Bergen, Norge; på initiativ av gästprofessor 
Åsa Hammar. Fortsatt utbyte planeras. 

Kursutvärderingarna tas upp i lite annan ordning. 

Efter mötet läggs kursutvärderingarna ut på hemsidan; utan 
bilagor. 

Kursvis genomgång av särskilda frågor. 
d) Kurs 5. 

- På helkursnivå kompletterar delkurserna bättre. 

b) Kurs 2. 

- Kursgruppen vt2 l-ht2 l var helt på zoom ; kritik mot delkurs 
2:1. 

- Rekrytering av testdeltagare upplevs ibland som problem av 
vissa studenter, dock inte ett orimligt krav. 

- Kurs 2 med start termin I ht22 har ny struktur och ny kursplan. 

c) Kurs 4. 

- Komplettanderna upplever ofta kursen som svår. 

- Kursansvarig Karl Dahlstrand önskar kursen än mer integrerad 
i psykologprogrammet. 

e) Kurs 8. 

- Jämfört med andra utbildningsorter är delkursen 
verksamhetsförlagd utbildning stor hos oss, 19 hp. 

- Diskussion kring möjligheterna till forskningspraktik . 

t) Kurs 11. 

- Noteras att svarssiffran för kravnivå är lägre än andra. 
- Sett över tid erbjuds många alternativ men få ges, det är 
dessutom ofta samma. Hur många får inte sitt förstahandsval? 

Jonas Bjärehed skickar frågor vidare till Martin Wolgast, 
kursansvarig. 

Övergripande frågor: 
- Låg svarsfrekvens. 

a) Erik Pålsson berättar att Lundapsykologernas verksamhet 
ökar. 

Erik och Alexandra Carlström Schad planerar, tillsammans 
med terminsombuden, ett arbete med att se över arbetsbelastning, 
överlappningar och upprepningar. 
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§ 10. Övrigt I övrigt inget. 

Vid protokollet 

Anita Lennerstedt 

Justeras: 

-------~ '-- __ ... ..,,,_"2' ~ 
Tomas Kempe 


