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Nationalkommittén för psykologi
Årsberättelse för 2003
Två möten har hållits under året (11 april och 7 november). Möten i AU har
likaledes hållits två gånger (17 juni och 10 december). Huvudpunkterna vid
vårmötet rörde det kontinuerligt pågående arbetet med ämnesdefinitioner,
fastställande av procedurer och regler för kommitténs nyinrättade pris till yngre
forskare samt en föredragning om polisutbildningens uppläggning och
universitetskoppling till psykologiämnet. Vid höstmötet var de viktigaste
punkterna utseendet av pristagare, val av nya ledamöter samt en diskussion om
KVA:s ekonomi och eventuella konsekvenser för kommittén.
Utöver uppdateringar av tidigare producerade ämnesdefinitioner har kommittén
under året påbörjat arbete med förslag till definitioner inom områdena
miljöpsykologi, kulturpsykologi, teknisk psykologi, motivationspsykologi,
evolutionspsykologi, musikpsykologi, militärpsykologi, idrottspsykologi,
psykofysik, hälsopsykologi, handikappsykologi, ekonomisk psykologi,
rättspsykologi, religionspsykologi, neuropsykologi och politisk psykologi. Flera
av dessa områden har en lång historia inom svensk psykologi, medan andra som
t.ex. hälsopsykologi, neuropsykologi och kulturpsykologi är relativt nya. Nya
rutiner för arbetet med ämnesdefinitionerna har fastställts.
I enlighet med föregående års planering fastställdes slutgiltigt under vårmötet ett
regelverk för utseende av pristagare till kommitténs pris till yngre forskare.
Priset kom efter hörande med KVA att kallas ”Pris till yngre forskare i
psykologi instiftat av Nationalkommittén för psykologi vid Kungliga
Vetenskapsakademien”. I enlighet med regelverket uppläts åt AU att utse en
priskommitté efter det att nomineringarna från de olika
universitetsinstitutionerna blivit kända. Kommittén kom att bestå av
kommittéledamöterna Carl-Martin Allwood, Lars Bäckman, Erland Hjelmqvist,
Rolf Sandell och Arne Öhman, med Erland Hjelmqvist som koordinator och
sammankallande. Vid höstmötet utsågs sålunda prisets förste mottagare,
forskarassistent Tomas Furmark, Uppsala. Genom bidrag från de sju
universitetsinstitutionerna i psykologi uppgick prissumman till drygt 30.000:-.
Genom KVA:s försorg spreds information om pristagaren till massmedia.
Pristagaren förväntas redovisa sin forskning, dels för kommittén vid det
kommande vårmötet, men också offentligt i samband med de av
Psykologförbundet anordnade psykologidagarna. Det är kommitténs uppfattning
att priset, under förutsättning att en prissumma kan anskaffas, ska utdelas varje
år. Arbetet med att finna donatorer fortsätter.

Kommittén har under året informerat sig om erfarenheterna av
polisutbildningens universitetsanknytning och den anknytning som specifikt har
gjorts till psykologiämnet. Rektor Birgit Hansson vid Polishögskolan i
Stockholm deltog i kommitténs vårmöte och redovisade sina synpunkter. Det
framkom att polisutbildningen fortfarande är en traditionell yrkesutbildning och
att de förändringar av kvalitativ art som skulle kunna erhållas genom
universitetsanknytningen är ytterst begränsade. En viktig anledning till detta är
att polisutbildningen endast är tvåårig. En utsträckning till tre år och en
”akademisering” av utbildningsinnehållet sågs som en önskvärd utveckling.
Bland övriga aktiviteter kan nämnas att kommittén under året har färdigställt ett
policydokument angående genusperspektiv samt utarbetat en sammanställning
av disputationer inom psykologiämnet för perioden 1995–2000. Detta senare
arbete är en uppföljning av en tidigare studie för perioden 1990-1995. Både
denna sammanställning och genusdokumentet finns tillgängligt på kommitténs
webbsida. Ett arbete med en informationsbroschyr om kommitténs ändamål och
arbeten har påbörjats. Mottagare i första hand avses bli psykologiska
institutioner och gymnasielärare i psykologi.
Verksamheten gentemot KVA har under året bestått i att vice ordföranden
deltagit i ett möte med nationalkommittéerna och att en remiss om
klassanknytning samt en enkät om kommittéernas arbete och relation till de
vetenskapliga unionerna besvarats.
Under året har KVA:s ekonomi för stöd av nationalkommittéerna diskuterats vid
flera tillfällen, inte minst i samband med den enkät som KVA skickat ut.
Nationalkommittén för psykologi anser sig hittills inte ha belastat KVAs
ekonomi särskilt mycket, utöver gängse resekostnader vid kommitténs möten,
dels därför att kommitténs projekt inte varit kostsamma och dels därför att
kostnaderna för samarbete med unionen ligger utanför KVA. Kommittén anser
att det är önskvärt att två möten per år bör hållas även fortsättningsvis. Det är
kommitténs uppfattning att arbetet genom förbättrad kontinuitet blir effektivare
och kan hållas mer aktuellt.
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