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§ 2. 

§ 3. 

§ 4. 

J usteringsperson 

Fastställande av dagordningen 

Föregående protokoll 

Studierektor: 

Lärarlag kurs 14 

Sekreterare 

Studerande te 2 

Lärarlag kurs 2 

Studerande te 3 

a) Rapport från institutionsstyrelsemötet 18/ 10 

§ 5. Kursplane- och kurslitteraturändringar inför 
vt23 

Yrkeslivsrepresentant 
lnst för psykologi 

lnst för psykologi 

lnst för psykologi 

Y rkesl ivsrepresentant 

Sociologiska inst 

Daiva Daukantaite utses. 

Dagordningen fastställs enligt utskick. 

Föregående protokoll läggs med godkännande till handlingarna. 

a) Jonas Bjärehed lyfter särskilt ekonomidiskussionerna och 
beslut om åtgärd, se IS protokoll 202:7, § 6. 

a) Kurs 2. Mötet bifaller lagt förslag. 



§ 6. 

§ 7. 

§ 8. 

§ 9. 

a) Kurs 2 

b) Delkurserna 6:3 och 13:2 

c) Kurs 7 

Examinatorer och lärarlagsledare vt23 

Kursutvärderingar 

a) Kurs I 

b) Kurs 14 

Reviderat kurspaket för kompletterande 
utbildning inför ht23 

Rapporter: 

a) Studentrepresentanterna 

2 
b) Delkurserna 6:3 och 13 :2. Mötet antar lagt förslag. 

Förlaget är relevant även på andra kurser; kurs 2 och delkurs 

3:3. Om de vill ändra inför vt23 kan beslut tas på nästa 
ledningsgruppsmöte. 

c) Delkurs 7:2. Mötet antar lagt förslag. 

Mötet bifaller förslaget till examinatorer vt23 . Beslut fattas av 
institutionsstyrelsen. 

Mötet bifaller förslaget till lärarlagsledare och ledamöter i 
ledningsgruppen med följande tillägg och ändringar: 

Förändringar: 
- suppleant kurs I blir vakant. 
- suppleant kurs 8: Beatrice Nyström 
- suppleant för kurs 12: Tove Lundberg. 

Flera suppleantposter är vakanta. Kompletterande förslag kan 
tas upp på ledningsgruppsmötet i december. 

Efter mötet läggs kursutvärderingarna ut på hemsidan ; utan 
bilagor. 

a) Kurs I. 

- Bemanningsproblem då några lärare slutar, gäller framför allt 
delkurs I :4. 

- Önskar tentamenstid på förmiddag. 

- Önskar introduktion veckan före officiellt terminsstart för ht23 . 

b) Kurs 14. 

- Låg svarsfrekvens. Behov av att se över kursvärderingens 
utformning. 

- Kravet på godkänd kurs 12 för att få opponera; flera 
dispensärenden. 

- Beatrice Nyström omarbetar delkurs 14:3, populärvetenskaplig 
framställning. 

- Systematisk litteraturöversikt, diskussion kring för- och 

nackdelar. Möjligheten för studenter att skriva systematisk 
litteraturöversikt pausas tillfälligt. 

- Problem få tillräckligt många examinatorer till 
uppsatsseminarierna. 

Kompletterande utbildning kommer att vara ett kurspaket även 
start ht23. 

Möjligheten att göra om det till ett program inför ht24 ska ses 
över. 

a) Alexandra Carlström Schad lyfter frågan om studenter med 

pedagogiskt stöd med rätt till förlängd tid och salstentor som är 

kl 14-18. Anita Lennerstedt tar reda på vad som praktiskt gör att 
göra. 

Studenter har framfört att de ibland upplever att de får 

uppgifter som de inte har fått undervisning om. Sådana 

synpunkter ska också framföras direkt till kurs- och/eller 
delkursansvarig lärare. 



§ 10. Utvecklingsplan, diskussion 

§ I I. Övrigt 

Vid protokollet 

~ \Xf.A/IAAm/c¼i)-
Anita Lennerstedt 

Justeras: 

3 

Jonas Bjärehed har påbörjat en utvecklingsplan, innehållande 
åtgärder och utvecklingspunkter utifrån sakkunnigas feedback. 

Notera den tidtabell som gäller för att kunna presentera den på 
fakultetsstyrelsens möte i mars 2023 . Ett färdigt utkast ska tas 
upp på ledningsgruppsmötet i december. Samtliga lagledare 
uppmanas bidra. 

I övrigt inget. 
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