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Nationalkommittén för psykologi
Årsberättelse för 2005
Två möten har hållits under året (8 april och 17 november). Möte i arbetsutskottet (AU) har
likaledes hållits två gånger (13 januari och 17 juni). Kommitténs arbetsutskott har fram till
050630 bestått av Erland Hjelmquist (ordf), Berit Hagekull (v. ordf.), Rolf Sandell (sekr),
Carl Martin Allwood och Lars-Göran Nilsson. Vid AUs möte 17/6 meddelade Berit Hagekull
sin avgång från AU med anledning av nya arbetsuppgifter som dekan vid Uppsala universitet.
Från och med 1 juli gäller en ny sammansättning av nationalkommittén, beslutad av KVAs
Akademinämnd. Ledamöter är från 1 juli 2005 – 30juni 2008:
Lars Ahlin, nyval
Carl Martin Allwood, omval
Birgitta Berglund, omval
Lars Bäckman, omval
Erland Hjelmquist, omval (ordförande)
Curt Johansson, omval
Peter Juslin, nuval
Henry Montgomery, omval
Lars-Göran Nilsson, nyval
Lars Nyberg, nyval
Gunilla Preisler, omval
Rolf Sandell, omval (sekreterare)
Håkan Stattin, omval
Arne Öhman, omval
Vid mötet 17 november valdes Peter Juslin till ledamot av AU, som därmed fick följande
sammansättning: Erland Hjelmquist (ordf), Peter Juslin (v. ordf.), Rolf Sandell (sekr), Carl
Martin Allwood och Lars-Göran Nilsson.
Vid vårmötet i KVAs lokaler delades diplomet till 2004 års mottagare av ”Pris till yngre
forskare i psykologi instiftat av Nationalkommittén för psykologi vid Kungliga
Vetenskapsakademien” ut, och mottagaren, fil.dr. Mikael Johansson, Lunds universitet, gav
en prisföreläsning. Vid mötet summerades erfarenheterna av arbetet med priset till yngre
forskare och kommittén fann att resultatet av arbetet utfallit synnerligen positivt och att det
fanns all anledning att söka stöd för ytterligare en utdelning. Förfrågningar om stöd till ett pris
även 2005 sändes ut till psykologiinstitutioner med forskarutbildning i ämnet. Gensvaret blev
positivt. Sveriges psykologförbund beslöt dessutom att bidra till priset, varför prissumman
2005 uppgick till 50 000:-. Efter ett nomineringsförfarande utsågs en priskommitté av AU.
Den kom att bestå av Gunilla Preisler, tillika ordförande och sammankallande, Peter Juslin,
Margaret Kerr, Lars-Gunnar Lundh och Lars Nyberg. Priskommittén avgav sitt förslag till
pristagare vid mötet den 18 november. Kommittén beslutade i enlighet med förslaget att utse
fil.dr. Lisa Thorell, Uppsala universitet, till mottagare av 2005 års pris till yngre forskare i
psykologi. KVAs presstjänst har varit central för att informera media om priset.

Till novembersammaträdet var ordföranden i Psykologistoriska sällskapet, docent Christina
Erneling, inbjuden. Erneling presenterade arbetet i sällskapet och höll ett mycket uppskattat
föredrag. Det är Nationalkommitténs ambition att stödja sällskapets verksamhet, t.ex. genom
informationspridning om sällskapets verksamhet.
Kommittén har under året fortsatt arbetet med sammanställning och analys av disputationer
och doktorsexamina vid landets psykologiinstitutioner, i denna fas fr.o.m. 2001. Brev med
instruktioner har gått ut till berörda institutioner. Även arbetet med sammanställning och
analys av forskningsfinansiering har fortsatt. Instruktioner har även i detta fall gått ut till
berörda institutioner
Arbetet med en informationsbroschyr slutfördes också, men mångfaldigande kom inte till
stånd under 2005.
Ytterligare ämnesdefinitioner har lagts ut på kommitténs hemsida, som i övrigt omarbetats
och uppdaterats med avseende på innehåll och struktur, se
www.psychology.su.se/sncfp/index.html
Inom kommittén fortsatte diskussionen om att arrangera konferenser. Ett konferenstema som
ytterligare konkretiserades rör psykologutbildningen, dess eventuella profilering vid olika
orter, och dess relation till forskarutbildning. En arbetsgrupp utsågs den 18/11 och består av
Gunilla Preisler (sammankallande), Lars Ahlin, Peter Juslin och Håkan Stattin.
Arbetet med ett Nobelsymposium fortsatte. Temat är Social Neuroscience, med Arne Öhman
som samordnare.
En skrivelse har tillställts Skolverkets generaldirektör Per Thullberg med anledning av
planerna på att försvaga psykologiämnets ställning på gymnasiet. Även andra
opinionsyttringar i detta ärende diskuterades men har inte realiserats under året.
Utkast till en artikel om psykologiämnets ställning på universitet- och högskolor och
situationen beträffande forskningsfinansiering för ämnet har utarbetats och diskuterades vid
mötet 18/11.
Under året har arbetet med en kartläggning av all psykologiutbildning vid landets universitet
och högskolor fortsatt, men ej slutförts.
Nationalkommitténs arbetsgrupp för befordringsprofessurer har under 2005 fått en ny
sammansättning och kompletterande instruktioner utarbetats.
Verksamheten har sammanfattningsvis varit konstruktiv och gynnsam för psykologiämnets
utveckling. Sammanträden två gånger per år har givit stadga åt verksamheten.
Göteborg 24 mars 2006
Erland Hjelmquist
professor, ordförande

