PROTOKOLL 5:2018

Dnr STYR 2018/900

LUNDS
UNIVERSITET
lnstitutionen for psykologi

Sammantriidesdatum

ledningsgruppen for psykologprogrammet

2018-05-23

Niirvarande ledamoter
Martin Wolgast
Kristian Almquist
Jonas Bjarehed
Bengt Brattgard
Daiva Daukantaite
Maria Holmqvist
Tomas Jungert
Tomas Kempe
Jens Knutsson
Erik Lundin
Berti! Persson
Susanna Vestberg

Lararlag kurs 4 och 5
Lararlag kurs 8
Lararlag kurs 7 och 9
Studerande te 2
Liirarlag kurs 2
Lararlag kurs 6 och 13

Anita Lennerstedt

Sekreterare

Anmiilt forhinder
Gorana Holm
Jakob Nilsson
Magnus Karlsson
Margit Wangby Lundh

Studerande te 5

Ordforande
Studievagledare
Lararlag kurs 3
Lararlag kurs 10
Liirarlag kurs 12

Inst for psykologi

"
Yrkesl ivsrepresentant
Inst for psykologi

Inst for psykologi
fr om§ 4 b
Inst for psykologi

Y rkesl ivsrepresentant

Lararlag kurs 14

Sociologiska institutionen
Inst fo r psykologi

§ I.

Justeringsperson

Erik Lundin utses.

§ 2.

Faststallande av dagordningen

Dagordningen faststalls med tillagg § IO Erik Lundin:
mentorskap.

§ 3.

Foregaende protokoll

§ 4 Fortydligande att verktyget Sunet Survey ska anvandas pa
samtliga kurser. Darefter laggs foregaende protokoll till
hand! ingarna.

§ 4.

Studierektor:
a) Rapport fran institutionstyrelsemotet 15/5

a) Martin Wolgast berattar att den stora fragan var
arbetsmiljoenkaten, <less resultat och om fortsatt arbete.
Prefekten har hall it diskussionsmoten. Amnet kommer att tas upp
pa internatet i augusti. Darefter kan fragan tas upp i
psykologprogrammets ledningsgrupp.
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b) Lagesrapport rekryteringar pa institutionen

b) Martin Wolgast meddelar foljande :
- Lektorat i utvecklingspsykologi, befinner sig i slutfasen, tre
kandidater har intervjuats. Institutionens rangordning ska goras
klar denna motesdag och sedan skickas till fakultetens
lararforslagsnamnd.
- Lektorat med inriktning samtalsmetodik, ansokningstiden har
gatt ut, tio sokande, sakkunniga ar tillsatta och det beraknas vara
klart i augusti.
- Tva lektorat med psykoterapi och handledarkompetens,
ansokningstiden har gatt ut, fem sokande till KBT varav nagra
inte ar behoriga och ingen sokande till PDT.
A vdelningen arbets- och organisationspsykologi har stort behov
av nyrekrytering.

c) Lagesrapport arbetet med strimmor

§ 5.
.I.

Examinatorer, lagledare htl 8

c) Martin Wolgast rapporterar om pagaende arbete med
strimmorna. Se protokoll 9:20 I 7, § 7. Tva ornraden prioriteras:
vald i nara relationer och barn-unga.
Amnet vald i nara relationer ar nytt examensmal, och ar infort i
utbildningsplanen, och inslag finns redan schemalagt pa kurserna
6, 7 och 13 ht 18. Inforandet pa kurser kan krava
kursplaneandringar.
Amnet barn-unga har flera infallsvinklar. Martin Wolgast
planerar en heldag i augusti for diskussioner och
konkretiseringar.
Att notera att forslaget gall er for ht20 I 8. Rattelse vad galler
examinator:
- Kurs 4, Karl Dahlstrand.
Motet antar forslaget; se bilaga detta protokoll.
Beslut fattas av institutionsstyrelsen.

§ 6.
.I.

Kursplane- och kurslitteraturandringar infor
htl 8
a) Kurs I

b) Kurs 2

c) Kurs 6

d) Kurs 7

a) For kurs I foreslas andrad ordningsfoljd pa delkurserna 2 - 4
sa att delkurs I :4 om psykologyrket blir delkurs I :2. Detta for att
tidigare ge studenterna en uppfattning om vad psykologyrket kan
innebara. Ingen andring av innehall.
Motet bifaller forslaget. For ny kursplan se bilaga detta
protokoll.
b) Kurs 2 foreslar en andring i litteraturlistan for delkurs 2:2.
Andringen ar att endast ha med den senaste upplagan av boken av
Goldstein, 4:e upplagan fran 2014.
Motet bifaller lagt forslag.
c) Pa kurs 6 foreslas ett tillagg av ett larandemal for att tacka in
amnet vald i nara relationer. Larandemalet ska ha foljande
formulering: visa formaga att bedoma risk for hot och vald i nara
relationer.
Motet bifaller lagt forslag.
d) Pa kurs 7 foreslas stryka kravet att delkurs 7:4,
Utbildningsterapi, ska vara sl utford innan term in IO paborjas.
Motet bifaller lagt forslag.
Arbetet med oversyn av hela momentet utbildningsterapi fortgar.
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e) Kurs 9
e) Delkurs 9: I foreslar en litteraturiindring diir boken av
Levenson utgar och boken av Bergsten inf6rs.
Motet bifaller lagt forslag.

f) Kurs 12

f) Kurs 12 onskar en revidering av ett liirandemal.
Motet diskuterar f6rslaget och bifaller sedan forslaget som en
tillfallig losning.

§ 7.

Skrivelse angaende dispensfurfaranden

Martin Wolgast redogor f6r f6rslaget att strama upp
mojligheterna att ta dispens f6r uppflyttning till hogre termin
beviljad. Skarpningen ska ocksa underliitta att tidigt tanga upp
studenter med studieproblem. Om f6rslaget godkiinns inf6rs
regeln inf6r hostterminen 2019, alltsa med god framf6rhallning
och sa att tydlig information om det kan spridas bland
studenterna.
Motet bifaller lagt forslag.

§ 8.

Skrivelse angaende kursombud

Erik Lundin redogor for studentrepresentanternas forslag att utse
ombud for varje terminsgrupp. Detta for att enklare kunna ta in
studentsynpunkter i olika fragor med tydlig representation .
Studentrepresentanterna planerar att samla ombuden till
gemensamma moten ett par ganger per termin.
Val av ombud ska ske pa schemalagd tid i borjan av varje
term in.
Efter diskussion beslutar motet att inratta rutiner, av
studentrepresentanterna och psykologprogrammets
administration, mandat och roller ska tydligt framga.

§ 9.

Remiss riittighetslistan

Riittighetslistan f6r Lunds universitets studenter ska uppdateras
och befinner sig nu pa remiss. Martin Wolgast och Henrik
Levinsson, studierektor f6r fristaende kurser, ska sammanstiilla
institutionens synpunkter som sedan ska skickas till fakulteten.
Motet diskuterar nagra punkter:
- 5.8 om liirares niirvaro vid tenta. Kan det vara "bor" i stiillet f6r
"ska"? Fortydligas att det giiller vid ordinarie tenta, inte omtenta,
och att telefonjour kan fungera som alternativ.
- 5.9 om tentagenomgang, f6retriidesvis muntlig. Det muntliga
foreslas strykas da det ofta varit viildigt lag narvaro da det
schemalagts. Diiremot ska en student sjiilvklart kunna ta
genomgang pa forfragan.
- Andra delen av 1.2 och 5.3 om studenter med pedagogiskt stod,
tillgiinglighet och examinations utformning. Formuleringen iir
viildigt skarp och kan vara svar att leva upp till.
- Under rubriken Information om stod och hjalp saknas
studieviigledning.

§ l 0.

Rapporter fran
a) Lundapsykologerna

a) Erik Lundin beriittar att LP holl sitt stormote igar 22/5. Cirka
halva styrelsen iir nyval, nagra poster iir inte besatta men
styrelsen har mandat att tillsiitta. Erik Lundin blir ny ordf6rande
for nasta liisar.
Studentkonferensen PS 19 kommer att hallas i Lund.

b) Y rkeslivsrepresentanterna

b) Maria Holmqvist beriittar om en mode II f6r kompetensstege
for psykologer i Region Skane som iir framtagen. Den bygger
mer pa specialistutbildning an psykoterapeututbildning.
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Erik Lundin efterlyser information om den arbetsgrupp om bland
annat mentorskap och professionalisering som tillsatts, se
protokoll 2:2018, § 6.
Martin Wolgast ska se till att arbetsgruppen startar och far en
uppdragsbeskrivning.

§ 10.

§ 11 .

Ovrigt

I ovrigt inget.

Yid protokollet

Anita Lennerstedt
Justeras:

Martin Wolgast

Erik Lundin

Bilaga protokoll 5:2018, § 5
Institutionen för psykologi
Ledningsgruppen för Psykologprogrammet

Förslag till lärarlagledare i ledningsgruppen för ht2018
Lärarlag kurs 1: Martin Wolgast, Bengt Brattgård suppleant
Lärarlag kurs 2: Bertil Persson, Ilkka Salo suppleant
Lärarlag kurs 3: Jonas Bjärehed, Elia Psouni suppleant
Lärarlag kurs 4 och 5: Tomas Jungert, Magnus Ring suppleant
Lärarlag kurs 6 och 13: Susanna Vestberg, Per Johnsson suppleant
Lärarlag kurs 7 och 9: Jens Knutsson, Catharina Strid suppleant
Lärarlag kurs 8: Tomas Kempe, - suppleant
Lärarlag kurs 10: Bengt Brattgård, Robert Holmberg suppleant
Lärarlag kurs 11: Martin Wolgast
Lärarlag kurs 12: Daiva Daukantaité, - suppleant
Lärarlag kurs 14: Margit Wångby Lundh, Henrik Levinsson suppleant

Förslag till examinatorer för ht2018
Examinator kurs 1: Martin Wolgast
Examinator kurs 2: Bertil Persson
Examinator kurs 3: Jonas Bjärehed
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

Martin Wolgast
studierektor
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Samhällsvetenskapliga fakulteten

PSPB21, Kurs 1: Introduktion till psykologin och
psykologyrket, 22,5 högskolepoäng
Course 1: Introduction to Psychology and the Profession, 22.5
credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är godkänd av Ledningsgruppen för psykologprogrammet men ännu ej
fastställd.

Allmänna uppgifter
Kursen ingår som obligatorisk kurs inom psykologprogrammet under termin 1.

Undervisningsspråk: Svenska
Moment på engelska kan förekomma.
Huvudområde

Fördjupning

Psykologi

GXX, Grundnivå, kursens fördjupning kan
inte klassificeras

Kursens mål
Efter genomgången kurs ska studenten:

Kunskap och förståelse
- visa översiktlig kunskap om centrala teorier, begrepp och forskningsfynd inom
psykologins olika ämnesområden
- visa kunskap om centrala teman och principer inom vetenskapsteori och
forskningsmetodik med relevans för psykologiämnet
- visa kunskap om principer och metoder inom grundläggande deskriptiv och
inferentiell statistik
- visa översiktlig kunskap om psykologyrkets utveckling, arbetsområden, metoder och
yrkesetik
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Färdighet och förmåga
- visa förmåga att samarbeta i grupper inom utbildningen och under handledning
reflektera över gruppens arbete
- visa förmåga att tillämpa grundläggande statistiska metoder på ett
forskningsmaterial med relevans för psykologiämnet samt genomföra statistiska
beräkningar, såväl för hand som med hjälp av ett datorbaserat program
- visa förmåga att genomföra och sammanställa mindre undersökningar utifrån
kvalitativ och kvantitativ metodik
- visa förmåga att tillämpa grundläggande samtalsfärdigheter inom ramen för
kartläggande/utredande intervjuer
- visa förmåga att i grupp på ett reflekterande och etiskt sätt diskutera det egna
arbetssättet vid intervjuer

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- visa förmåga att på ett grundläggande sätt reflektera över etiska problemställningar
inom psykologyrket och i psykologisk forskning
- visa förmåga att kritiskt värdera psykologisk forskning med avseende på tillämpad
metod och vetenskapsteoretiska utgångspunkter
- visa förmåga att reflektera över hur sociala faktorer så som genus, klass och etnicitet
interagerar med psykologin som vetenskap och psykologprofessionen

Kursens innehåll
Kursens syfte är att ge den blivande psykologen en bred introduktion såväl till
psykologprofessionen och psykologiämnet som till vetenskapsteori, forskningsmetodik
och statistik.
Kursen är indelad i fyra delkurser:
Delkurs 1:1. Introduktion till psykologprogrammet och psykologiämnet (Introduction
to the Psychology Program and the Subject of Psychology), 7,5 högskolepoäng.
Delkursen utgör en bred introduktion till psykologiämnet och dess olika områden.
Under delkursen introduceras även psykologprogrammet och centrala
studierelaterade frågor kring universitetets regelverk, studieteknik och
studievägledning. Delkursen innefattar även en introduktion till teorier och modeller
för gruppsamverkan som man sedan arbetar med under hela kurs 1.
Delkurs 1:2. Psykologyrket och psykologprofessionen (The Psychologists’ Profession), 4
högskolepoäng.
Under delkursen ges en introduktion till psykologprofessionen och de huvudsakliga
arbetsområdena för psykologer. Vidare behandlas centrala yrkesetiska principer och
dilemman och en mindre undersökning baserad på intervjuer med yrkesverksamma
psykologer genomförs.
Delkurs 1:3. Psykologin som vetenskap - vetenskapsteori och forskningsmetodik, 6
högskolepoäng (Psychology as Science – Scientific Theory and Research
Methodology).
Delkursen utgör en introduktion till centrala kunskaps- och vetenskapsteoretiska
begrepp och teorier, med särskild tonvikt på aspekter med relevans för
psykologiämnet. Vidare omfattar delkursen grundläggande forskningsmetodik och en
introduktion till forskningsetik. Under delkursen behandlas även hur sociala och
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kulturella faktorer hanterats inom och interagerar med psykologin som vetenskap.
Delkurs 1:4. Grundläggande deskriptiv och inferentiell statistik (Introduction to
Descriptive and Inferential Statistics), 5 högskolepoäng.
Delkursen utgör en introduktion till statistik såväl teoretiskt som praktiskt. Deskriptiv
statistik, korrelation och prediktion samt hypotesprövning med parametriska och ickeparametriska test gås igenom och tillämpas.

Kursens genomförande
Undervisningen består av föreläsningar, övningar och seminarier. Deltagande i
övningar och seminarier är obligatoriskt om inte särskilda skäl föreligger. Vid sådan
frånvaro åligger det studenten att kontakta delkursansvarig. Ersättning eller alternativ
tidpunkt för obligatoriskt moment erbjuds under innevarande termin student som
utan egen förskyllan, till exempel olycksfall, plötslig sjukdom eller liknande händelser,
inte kunnat genomföra det obligatoriska momentet. Detta gäller också student som
har missat undervisning på grund av ett förtroendeuppdrag som studentrepresentant.

Kursens examination
Examinationen består av skriftliga prov i anslutning till delkurserna, samt av
genomförda övningar och gruppredovisningar.
För skriftliga prov erbjuds tre provtillfällen; ordinarie prov, omprov och
uppsamlingsprov.
Inom ett år efter att kursen genomgått större förändringar (t ex byte av kurslitteratur)
erbjuds ytterligare minst två provtillfällen på det tidigare kursinnehållet. Därefter
erbjuds studenten ytterligare provtillfällen men i enlighet med då gällande kursplan.
Lärandemålet som rör förmåga till samarbete i grupp bedöms av examinator i samråd
med delkursansvarig. Fördjupad bedömning av lärandemålet sker vid grundad
indikation om påtagliga samarbetsbrister utifrån underlag som inhämtas genom
samtal med berörda personer.
Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett
likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning,
så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd
fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd.
Som betyg används något av uttrycken underkänd eller godkänd. För betyget
godkänd krävs att studenten uppfyller de lärandemål som angivits för kursen.
Vid kursens start informeras studenterna om kursplanens lärandemål samt om
betygsskalan och dess tillämpning på kursen.

Förkunskapskrav
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För tillträde till kursen krävs att studenten är antagen till psykologprogrammet.

