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Två möten har hållits under året (27 april och 19 november). Möte i arbetsutskottet
(AU) har likaledes hållits två gånger (22 mars och 20 september). Kommitténs
arbetsutskott har bestått av Gunilla Bohlin (ordf.), Maria Larsson (v. ordf.), Torun
Lindholm (sekr.), Ann-Charlotte Smedler, Jerker Rönnberg och Mikael Johansson.
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Den 1 oktober 2012 genomfördes det traditionella symposium som vinnaren av priset
till bästa yngre forskare anordnar. Årets symposium, The Cognitive and Neural
Mechanisms of Hypnosis, genomfördes i KVA:s lokaler. Talare vid symposiet var
förutom 2011 års vinnare Devin Blair Terhune och dennes handledare Etzel Cardena,
Zoltan Dienes, University of Sussex, William J. McGeow, Lars-Eric Uneståhl,
Skandinaviska Ledarhögskolan, samt Stuart W. Derbyshire, University of Birmingham.
Ett diplom och prissumman på 50.000 kr delades ut till vinnaren Devin Blair Terhune.
Nationalkommittén vill framföra ett tack till KVA för ekonomiskt och administrativt
stöd vid genomförandet av symposiet.
En vinnare av priset till bästa yngre forskare i ämnet har även utsetts för 2012. Priset
finansieras av landets psykologiinstitutioner med forskarutbildning samt av Sveriges
psykologförbund. Vinnaren utsågs efter sedvanligt förfarande där samtliga av landets
institutioner som bidragit till prissumman nominerat kandidater, vilka därefter bedömts
av en kommitté utsedd av Nationalkommittén. Sex yngre forskare hade blivit
nominerade: Linus Andersson (Umeå), Jan Bergström (Stockholm), Terje Falck-Ytter
(Uppsala), Tina Lonsdorf (KI), Emma Roos af Hjelmsäter (Göteborg) och Gerd
Waldhauser(Lund).
Priskommittén förslag till vinnare av 2012 års pris var Terje Falck-Ytter, Uppsala
universitet. Förslaget till motiveringen av priset lyder: ”Terje Falck-Ytter har i sin
doktorsavhandling “From Actions to Faces: Studies of Social Perception in Typical and
Atypical Development” på ett nydanande och framgångsrikt sätt studerat små barns
psykologiska och perceptuella förmågor genom sofistikerad ögonrörelseteknik. Vidare,
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hur små barn utvecklar förmågan att förstå och tolka andra människors handlingar, samt
hur barn med autismspektrumtillstånd skiljer sig åt i kommunikativ och social
utveckling. Resultaten som beskriver tidiga åldersrelaterade skillnader i förmågan att
predicera andras handlingar har redan väckt väsentligt internationellt intresse; Kunskap
som förväntas få viktiga kliniska implikationer och underlag för förbättrad, tidig
diagnostik av nedsatt socialperceptuell förmåga såsom vid Autismspektrumtillstånd.
Falck-Ytter har på kort tid etablerat nationellt och internationellt forskningssamarbete
och uppvisar en mycket god forskningsproduktion, vilket synliggörs genom ett stort
antal publikationer i välrenommerade tidskrifter. Terje Falck-Ytter är med sin
frontlinjeforskning därmed en mycket värdig vinnare av Nationalkommitténs
vetenskapliga pris i psykologi till yngre forskare för 2012.”
Nationalkommittén beslutade enligt priskommitténs förslag. Terje Falck Ytter har
tillsammans med sin handledare professor Claes von Hofsten av Nationalkommittén
inbjudits att anordna ett symposium på avhandlingens tema under hösten 2013.
Under året har Nationalkommittén framlagt ett förslag om att tillsammans med Natur
och Kultur instifta ett Populärvetenskapligt pris i psykologi. Syftet med priset är sprida
kunskaper i ämnet genom att uppmuntra forskare att publicera sig på svenska för en
bredare publik. Ansökan om att instifta ett pris har inlämnats till Natur och Kultur.
Kommittén har vidare tagit fram och sammanställt information kring doktorsexamina i
ämnet vid landets lärosäten under perioden 2006-2011. Informationen inkluderar antal
examina, antal delarbeten i avhandlingarna, genomsnittlig tid på forskarutbildningen,
könsfördelning, mm. Projektet är en fortsättning på de sammanställningar som tidigare
gjort inom ramen för kommitténs arbete, och som av studierektorerna på landets
lärosäten rapporterats vara mycket användbara. Sammanställningen kommer efter
redigering att läggas ut på nationalkommitténs hemsida.
I kommittén har också de riktlinjer för befordran i ämnet som tidigare utarbetats
reviderats.
Kommitténs hemsida har fortlöpande omarbetats och uppdaterats med avseende på
innehåll och struktur, se http://sncfp.psychology.su.se/
Verksamheten inom kommittén kan som helhet konstateras vara av central betydelse för
samordningen av ämnet på nationell nivå, samt för en konstruktiv utveckling av
psykologiämnet. 	
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