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§ 1. Justeringsperson  Jakob Nilsson utses.  

    

§ 2. Fastställande av dagordningen  Dagordningen fastställs enligt utskick. 

    

§ 3. Föregående protokoll  Föregående protokoll läggs till handlingarna. 

    

§ 4. Kursutvärderingar: 

 

 

 

 

 

a) Kurs 1 

 

 

 

 Kursutvärderingarna har gått som bilagor till denna kallelse. Kurs 

7 kommer att tas på det särskilda mötet vt18.  

   Efter mötet läggs kursutvärderingarna ut på hemsidan.  

 

Kursvis genomgång av särskilda frågor. 

 

a) Kurs 1. 

Kursen som helhet får samma höga poäng som tidigare.  

Diskussionspunkter: 

- Förslag att flytta delkurs 1:4, psykologyrket och professionen, 

och placera den direkt efter 1:1, introduktion till ämnet. Detta för 
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b) Kurs 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Kurs 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Kurs 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) Kurs 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

att tidigt ge studenterna en mer konkret uppfattning om deras 

kommande yrke. Mötet ställer sig positiv till en sådan ändring; 

beslut tas under vt18 inför ht18. 

- Förslag att flytta poäng från delkurs 1:2 till 1:4 för att där skapa 

mer utrymme för delkursinnehållet. Hur ser det ut med 

arbetsbelastning och hur mycket kan läraren styra det. 

 

b) Kurs 2. 

Bertil Persson lyfter tre rekordsiffror: betyg för hel kurs 2 vt17: 

4,7; betyg för delkurs 2:1 ht16: 4,7; WAIS-momentet på 2:4: 5,0. 

Diskussionspunkter: 

- Kan det antal timmar en student lägger ner på sina studier 

påverka tentaresultatet? Spelar hög närvaro på föreläsningar in? 

   Nedlagd tid på studier kan variera mycket under kursens gång.  

   Närvaro på föreläsningar på andra kurser är, åtminstone på 

tidiga terminer, tämligen hög. Sjunker närvaron så är det något 

som inte fungerar och vi får hitta andra lösningar, det finns flera 

sätt att öka studenternas aktivitet, moment som inte kräver ökad 

lärartid. 

- Varför blir fler studenter godkända på delkurs 2:1 en hösttermin 

än en vårtermin? 

 

c) Kurs 4. 

Kursen ges av Eva Friis, Rättssociologiska institutionen. Överlag 

fungerar kursen bra.  

- I samband med nya lärare och nytt kursansvar, så måste vi 

försäkra oss om att innehållet förblir professionsrelevant. 

- Tydligare anknytning senare under programmet behövs, till 

exempel kurserna 8 och 13. 

   Mer om journalföring efterlyses, bland annat av handledare på 

VFU. Då journalföring görs i olika system är det svårt att 

åtgärda, däremot kan mer om regelverket kring det hela införas. 

Frågeställningen kan också lyftas in i kurs 9. 

 

d) Kurs 5.  

Kursen fungerar allt bättre på helkursnivå. På delkurs 5:1 är 

studenterna nöjda med ny litteratur kring genus och feminism. På 

5:3 är det mycket gruppexaminationer och därför provas en 

modell med individuell rapport. 

   Studenterna önskar att ”Oblig” ska anges i schemat. 

   Diskussionspunkter: 

- Hur kan man hålla sociologiska och organisationsteoretiska 

perspektiv levande på senare kurser? Frågor som till exempel 

psykisk hälsa/ohälsa och social status. Viktigt hur lärare 

instruerar till uppgifter, för att uppmana till att ta med många 

olika perspektiv. 

 

e) Kurs 8.  

Tomas Kempe arbetar på att knyta handledarna mer till 

institutionen; fler träffar har införts, specialistkurser. 

   Diskussionspunkter: 

- Kartläggning pågår av de olika aktiviteter som studenter deltar 

i. Hur långt kan man kräva att varje praktikplats ska ge ett visst 

antal aktiviteter utan att utesluta vissa. Hur mycket kan man/vill 

man formalisera? 

- Dialog finns med Region Skåne att ersättningen från 

institutionen ska gå till respektive arbetsplats, det ska löna sig att 

ta emot en praktikant.  

- Falluppgift och litteraturöversikt, arbete pågår att involvera 
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f) Kurs 11 

 

handledarna mer.  

 

f) Kurs 11. 

Omdömet ser ut som tidigare omgångar. Ökad noggrannhet 

behövs så att alternativen blir en verklig fördjupning. 

   Diskussionspunkter: 

- Utbud och de alternativ som sedan ges har fortsatt tydlig klinisk 

inriktning. Är vi nöjda med det? Eller ska insatser till för att 

åstadkomma andra alternativ? 

- En lärares möjlighet att ge kurs kan begränsas av snäv 

personalplan. Kort förberedelsetid leder till uppmaningen att 

erbjuda alternativ som man själv behärskar väl. 

- Ytterst få studenter läser kurs på annat håll. Är vi nöjda med 

det? Eftersom kurser på annat håll kräver ansökning, så kanske 

studenterna ska påminnas om detta i god tid. 

    

§ 5. Rapporter från lärarlagen  Utgår. 

    

§ 6. Rapporter från 

a) Lundapsykologerna 

b) Yrkeslivsrepresentanterna 

 a) Jakob Nilsson har inget särskilt att rapportera. Planering av 

fortsatt arbete under läsåret pågår. 

 

b) Utgår 

    

§ 7. Övrigt  I övrigt inget. 

 

 

Vid protokollet   

 

 

 

Anita Lennerstedt   

 

Justeras: 

 

 

 

 

Martin Wolgast   Jakob Nilsson 


