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Nationalkommittén för psykologi
Årsberättelse för 2009
Två möten har hållits under året (17 april och 20 november). Möte i arbetsutskottet (AU) har
likaledes hållits två gånger (11 januari och 12 juni). Kommitténs arbetsutskott har bestått av
Lars-Göran Nilsson (ordf.), Peter Juslin (v. ordf.), Rolf Sandell (sekr.), Claudia Fahlke och
Louise Rönnqvist.
Ledamöter är från 1 juli 2008 – 30 juni 2011:
Lars Ahlin,
Birgitta Berglund
Gunilla Bohlin
Lars Bäckman
Claudia Fahlke
Agneta Herlitz
Peter Juslin
Maria Larsson
Lars-Gunnar Lundh
Henry Montgomery
Lars-Göran Nilsson (ordförande)
Louise Rönnqvist
Rolf Sandell, (sekreterare)
Håkan Stattin
Arne Öhman
Ledamöter i AU är från 1 juli 2008 – 30 juni 2011:
Claudia Fahlke
Peter Juslin
Lars-Göran Nilsson
Louise Rönnqvist
Rolf Sandell
Vid vårmötet i KVAs lokaler delades diplomet till 2008 års mottagare av ”Pris till yngre
forskare i psykologi instiftat av Nationalkommittén för psykologi vid Kungliga
Vetenskapsakademien” ut, och mottagaren, fil.dr. Markus Jansson Fröjmark, Örebro
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. Under hösten
2009 genomfördes, som en uppföljning av årets pris, ett symposium om sömn och
sömnsvårigheter i KVAs lokaler. Förutom pristagaren var Torbjörn Åkerstedt, Stockholms
universitet, Dr. Derk-Jan Dijk, University of Surrey, och Dr. Eus J W van Someren,
Netherlands Institute of Neuroscience and VU Medical Center, Amsterdam, talare vid

symposiet, som var välbesökt och uppfattades som ett lyckat initiativ. Tankar väcktes att göra
årliga symposier i anslutning till priset till en tradition för Nationalkommittén.
Förfrågningar om stöd till ett pris även 2009 sändes ut till psykologiinstitutioner med
forskarutbildning i ämnet. Gensvaret blev positivt. Sveriges psykologförbund beslöt dessutom
att bidra till priset, varför prissumman 2008 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 Peter Juslin, tillika ordförande och
sammankallande, Agneta Herlitz, Claudia Fahlke, Louise Rönnqvist och Håkan Stattin.
Priskommittén presenterade sitt förslag till pristagare vid mötet den 21 november. Kommittén
beslutade i enlighet med förslaget att utse fil.dr. Karin Brocki, Uppsala universitet, till
mottagare av 2009 års pris till yngre forskare i psykologi. Motiveringen för priset var: ” I sin
doktorsavhandling Executive control processes: Dimensions, development and ADHD har
Brocki i longitudinella studier på ett nydanande sätt undersökt relationen mellan utvecklingen
av exekutiva funktioner och symptom på hyperaktivitet/ADHD. Studierna har, bland annat,
visat på att graden av ADHD symptom bäst är att betrakta som en kontinuerlig dimension i
barnpopulationen, och att ADHD-symptom tar sig uttryck i problem med olika typer av
exekutiva funktioner, beroende på barnets ålder. I Brockis senare studier kombineras
problemen med exekutiva funktioner och ADHD på ett intressant sätt med aktuella metoder
och teorier i genetisk forskning för att undersöka associationen mellan gener och
underliggande neurala processer. På kort tid har Brocki etablerat sig som en driftig och kreativ
forskare med en förmåga att publicera sig i framstående vetenskapliga tidskrifter och med
förmåga att etablera fruktbara samarbeten med framstående internationella forskare inom
området.”
KVAs presstjänst har varit central för att informera media om priset.
Tillsammans med Sveriges Psykologförbund planeras en fortsättning på tidigare diskussioner
om forskar- och grundutbildning i psykologi. Lars Ahlin, Örjan Salling, Louise Rönnqvist och
Claudia Fahlke planerar fortsatta diskussioner om balansen mellan profession och vetenskap.
Kommittén har under året fortsatt arbetet med sammanställning och analys av disputationer
och doktorsexamina vid landets psykologiinstitutioner. Även arbetet med sammanställning
och analys av forskningsfinansiering har fortsatt. Hittills färdiga rapporter finns på
kommitténs hemsida.
I kommittén har tidigare väckts ett förslag om att genomföra ett Nobelsymposium. Frågan
bearbetades vidare med inriktning mot temat ”förhandlingar och diplomati/sociala
dilemman”. Torun Lindholm, Psykologiska institutionen, Stockholms universitet, har ställt sig
positiv till att ta ansvar för planeringen av ett Nobelsymposium med denna inriktning och att
symposiet bör kunna hållas 2011.
En arbetsgrupp med uppgift att granska läroböcker i psykologi på gymnasiet inrättades
föregående år. Gruppen har arbetat med uppdraget under 2008-2009, och avlämnade rapport
under 2009. Gruppen anknyter till det tidigare arbetet med att påverka psykologiämnets
ställning på gymnasiet.
Detta arbete rönte en viss framgång när Skolverket tillmötesgick kommitténs förslag att
inrätta en särskild inriktning för Beteendevetenskap, 450 p, på
Samhällsvetenskapsprogrammet.
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Kommittén beslutade tidigare att under en försöksperiod uppmana landets
psykologiinstitutioner att sända information om ledigförklarade anställningar och aktuella
doktorandkurser till kommittén så att denna information kan läggas ut på kommitténs
hemsida. Detta arbete har fortsatt under året.
Arbetet med ämnesdefinitionerna fortsatte under året. Kommittén beslöt att lägga ut en ny
ingresstext av Ingvar Lundberg på NKs entréhemsida.
Kommitténs hemsida har fortlöpande omarbetats och uppdaterats med avseende på innehåll
och struktur, se www.psychology.su.se/sncfp/index.html
Verksamheten har sammanfattningsvis varit konstruktiv och gynnsam för psykologiämnets
utveckling. Sammanträden två gånger per år har givit fortsatt stadga åt verksamheten.
Stockholm 19 maj 2010

Lars-Göran Nilsson
professor, ordförande
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