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Till Kungl. Vetenskapsakademien

Nationalkommittén för psykologi
Årsberättelse för 2006
Två möten har hållits under året (24 april och 17 november). Möte i arbetsutskottet (AU) har
likaledes hållits två gånger (10 januari och 20 juni). Kommitténs arbetsutskott har bestått av
Erland Hjelmquist (ordf.), Peter Juslin (v. ordf.), Rolf Sandell (sekr.), Carl Martin Allwood
och Lars-Göran Nilsson.
Ledamöter är från 1 juli 2005 – 30juni 2008:
Lars Ahlin,
Carl Martin Allwood
Birgitta Berglund
Lars Bäckman
Erland Hjelmquist, (ordförande)
Curt Johansson
Peter Juslin
Henry Montgomery
Lars-Göran Nilsson
Lars Nyberg
Gunilla Preisler
Rolf Sandell, (sekreterare)
Håkan Stattin
Arne Öhman
Vid vårmötet i KVAs lokaler delades diplomet till 2005 års mottagare av ”Pris till yngre
forskare i psykologi instiftat av Nationalkommittén för psykologi vid Kungliga
Vetenskapsakademien” ut, och mottagaren, fil.dr. Lisa Thorell, Uppsala 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 utdelningar.
Förfrågningar om stöd till ett pris även 2006 sändes ut till psykologiinstitutioner med
forskarutbildning i ämnet. Gensvaret blev positivt. Sveriges psykologförbund beslöt dessutom
att bidra till priset, varför prissumman 2006 uppgick till 50 000:-. Arbetet med att finna
ytterligare finansiärer av prissumman fortsätter. Efter ett nomineringsförfarande utsågs en
priskommitté av AU. Den kom att bestå av Lars-Göran Nilsson, tillika ordförande och
sammankallande, Birgitta Berglund, Håkan Stattin, Kerstin Armelius, och Gunilla Bohlin.

Priskommittén presenterade sitt förslag till pristagare vid mötet den 17 november. Kommittén
beslutade i enlighet med förslaget att utse fil.dr. Johan Lundström, Uppsala universitet, till
mottagare av 2006 års pris till yngre forskare i psykologi. KVAs presstjänst har varit central
för att informera media om priset.
Tillsammans med Psykologförbundet genomfördes en konferens med temat ”Psykologi som
vetenskap och profession – nu och i framtiden”. Konferensen avhölls den 12 juni och utföll
väl. Minnesanteckningar har författats av Peter Juslin. På sammanträdet 17 november fattades
beslut om att arrangera en uppföljande halvdagskonferens, med särskild betoning av arbetet i
Bolognaprocessen, den 24 oktober 2007, på eftermiddagen. En arbetsgrupp bestående av Lars
Ahlin, Peter Juslin och Gunilla Preisler (sammankallande) utsågs.
Kommittén har under året fortsatt arbetet med sammanställning och analys av disputationer
och doktorsexamina vid landets psykologiinstitutioner, i denna fas fr.o.m. 2001. Även arbetet
med sammanställning och analys av forskningsfinansiering har fortsatt.
Arbetet med en informationsbroschyr slutfördes i och med tryckningen och distribution av
densamma.
Kommitténs hemsida har fortlöpande omarbetats och uppdaterats med avseende på innehåll
och struktur, se www.psychology.su.se/sncfp/index.html
Kommitténs arbete med att stärka psykologiämnets ställning på gymnasiet fortsatte, i ljuset av
att Skolverkets beslut om gymnasieskolan innebar att psykologi tagits bort som obligatoriskt
ämne från alla linjer utom ekonomilinjen. Kommittén tillskrev därför den nye skolministern
och bad om företräde. Utbildnings- och kulturdepartementet svarade, med hänvisning till en
kommande utredning om en reformerad gymnasieskola, att det för närvarande inte var aktuellt
med något möte. Kommittén bevakar när utredningen presenteras och återkommer då med
begäran om möte med ansvarig minister.
En artikel om psykologiämnets ställning på universitet och högskolor och situationen
beträffande forskningsfinansiering publicerades i Psykologtidningen.
Under året har arbetet med en kartläggning av all psykologiutbildning vid landets universitet
och högskolor fortsatt, men ej slutförts.
Verksamheten har sammanfattningsvis varit konstruktiv och gynnsam för psykologiämnets
utveckling. Sammanträden två gånger per år har givit fortsatt stadga åt verksamheten.
Göteborg 23 mars 2007.

Erland Hjelmquist
professor, ordförande
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