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Närvarande: Emma Bäck, Jelena Corovic, Marie Gustafsson, Gustaf Törngren, Lisa 
Folkesson, Kristina Danilov, Anne Richter, Malena Ivarsson 

 

1. Mötet öppnades 

2. Kristina Danilov valdes till årsmötesordförande 

3. Emma Bäck valdes till sekreterare och Malena Ivarsson till justerare 

4. Dagordningen godkändes 

5. Emma föredrog doktorandrådets årsberättelse 

6. Eftersom Håkan var sjuk, redovisades budget och kassarapport med en skriftlig redogörelse 
från Håkan (se bilaga 1). Kort kan man säga att ekonomin är god, då vi inte har överskridit 
budgeten. Samtidigt kan det konstateras att vi endast haft en tillställning där alla institutionens 
doktorander varit inbjudna, och två terminsavslutningar i maj och december för 
doktorandrådet. Det finns dock ca 450 kronor kvar i handkassan som övergår till nästa år.  

7. Den avgående styrelsen beviljades ansvarsfrihet 

8. Valberedningen la fram sitt förslag till den nya styrelsens sammansättning vilken 
godkändes av de närvarande på årsmötet. Den nya styrelsen ser ut som följer: 

Ordförande, Emma Bäck 
representant IS 

Vice ordförande, Lisa Folkesson 
representant  
professorsgruppen 

Kassör Jelena Corovic 

Representant ITB Malena Ivarsson 

Representant SamFak Margareta Hedner 

Representant Jämo Marie Gustafsson 

Arbetsmiljöombud Victoria Blom 
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och skyddsombud 

Mondo Anne Richter 

Projektansvarig Anna Lindqvist 

Representant LFN-P Anna Lindqvist 

Representant LFN Kristina Danilov 
lektorer och forskarass. 

9. Förslag till aktiviteter under 2009 (utöver de som är påbörjade under 2008): 
 Sommarfest 

Work-shops (posterverkstad, scientific writing, helg work-shop med blandade inslag, t ex 
föreläsningar, presentationer av egen forskning mm.) 
Sociala aktiviteter utan akademisk anknytning 

 
10. Inga övriga frågor togs upp 
 
11. Mötet avslutades med julfika 
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Stockholms universitet   
 

Årsberättelse 2008 

Doktorandrådet, Psykologiska institutionen, Stockholms universitet 

Under 2008 har doktorandrådet haft nio protokollförda möten (inklusive årsmötet i januari, 
samt i december).  

För att underlätta för fler doktorander att delta på mötena har tiden flyttats från torsdag 
eftermiddagar till onsdag eftermiddagar då flertalet intresserade doktorander gick på 
forskarutbildningens kurser på torsdag eftermiddagar. Tiden för mötena har också förlängts 
till två timmar (istället för tidigare en timme), då det uppfattades som för kort med en timmes 
möten för att hinna behandla alla relevanta frågor. Deltagande har legat på ungefär 6-7 
doktorander per möte.  

Enligt verksamhetsplanen för 2008 var doktorandrådets mål att arbeta med 1) uppföljning av 
utredningen av doktorandernas undervisning, 2) kursutbudet på institutionen för doktorander 
och masterstudenter, 3) kursutvärderingar för de kurser vi undervisar på, 4) kursutvärderingar 
för de kurser vi läser, 5) fastställa riktlinjer för valberedningens arbete, och 6) hur ska vi få 
fler (nya) doktorander att vilja vara med i DR? 

1) På uppdrag av doktorandrådet presenterade Marie Gustafsson för Institutionsstyrelsen en 
undersökning om doktorandernas undervisningssituation. Flera problem uppdagades vid 
denna undersökning, bl a en sned könsfördelning i undervisningen och brist på 
universitetspedagogisk kompetens (vilket är ett krav för att få undervisa vid Psykologiska 
institutionen, se t ex http://www2.psychology.su.se/local/prefektbrev/prefektbrev0802.pdf). 
En arbetsgrupp tillsattes bestående av en doktorandrepresentant, studierektor för 
forskarutbildningen, studierektor för grundutbildningen, studierektor för 
psykologprogrammet, samt avgående studierektor för forskarutbildningen. Denna grupp tog 
fram riktlinjer för doktoranders undervisning vid institutionen 
(http://www2.psychology.su.se/local/policy/doktund.html), vilka antogs som ett 
policydokument vid Institutionsstyrelsens möte 2008-03-18 
(http://www2.psychology.su.se/local/styrelsen/protokoll/080318.pdf). Som ett led i att 
implementera dessa riktlinjer har doktorandrådet, i samråd med studierektor för 
forskarutbildningen, skickat ut en ”enkät” där doktorander får skriva upp vilka kurser (av 
institutionens totala kursutbud) de kan tänka sig att undervisa inom. Denna sammanställning 
ska fungera som hjälp för kursansvariga vid tillsättning av nya lärare, som ett komplement till 
kompetensdokumentet (http://www2.psychology.su.se/local/index.html ). Sammanställningen 
av dessa enkäter beräknas vara klar i slutet av året, och kan alltså komma att gälla tidigast för 
tillsättning av lärare inför höstterminen 2009. Doktorandrådet anser att det gått för kort tid 
sedan dokumentet antogs och skjuter därför på en utvärdering till 2009. Doktorandrådet anser 
vidare att frågan om sned könsfördelning i undervisningen även bör tas upp av 
Jämställdhetskommittén.  
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2) I och med Bolognareformen kommer doktorander och masterstudenter att läsa flertalet 
kurser tillsammans. Detta sågs i stort positivt av doktorandrådet, då möjligheterna till fler 
”riktiga” kurser (ej läskurser) skulle kunna utvecklas. Doktorandrådet tillsatte en arbetsgrupp, 
bestående av två doktorandrepresentanter samt en masterstudent, för att undersöka 
kursutbudet och intresset hos både doktorander och masterstudenter. Vid kontakt med 
studierektor för grundutbildningen framkom att studierektorer för grundutbildningen och 
forskarutbildningen redan höll på att gå igenom kursutbudet. Arbetet lades därför på is. 
Eventuellt tas arbetet upp igen om önskan för detta uttrycks från doktorander och/eller 
masterstudenter. I dagsläget finns dock inga planer för detta eftersom kursutbudet ökat sedan 
Bolognareformen och fortsätter att öka, vilket var syftet med arbetsgruppen. Doktorandrådet 
är mycket positivt inställda till detta.  

3) Oro har uttryckts bland doktorander som inte fått några kursutvärderingar för sina 
undervisningsinsatser. Ola Andersson är ansvarig för sammanställning av kursutvärderingar 
och kursansvarig är ansvarig för att meddela studenterna kursutvärderingar. Doktorandrådet 
anser att alla undervisande har rätt till utvärderingar. Ibland är det tyvärr upp till varje enskild 
doktorand att efterfråga dessa.  

4) Frågan har inte tagits upp under 2008. Kvalitetsgruppen lades ner 2006 och därefter har 
arbetet med kursutvärderingar stannat av.  

5) En arbetsgrupp bestående av tre doktorander tillsattes för att arbeta fram riktlinjer för hur 
valberedningen bör arbeta, då detta saknas sen tidigare. Dessa riktlinjer antogs av 
doktorandrådet på mötet 2008-11-05.  

6) Doktorandrådet försöker kontinuerligt att välkomna nya doktorander till doktorandrådet 
genom att ge varje ny doktorand en fadder vilka alla sedan bjuds på middag. Doktorandrådet 
kommer till de nya doktorandernas introduktionsdag och informerar om verksamheten. 
Doktorandrådet försöker att anordna åtminstone en social aktivitet per år för alla doktorander. 
Detta uppfattas av doktorandrådet som för lite, men tyvärr räcker inte budgeten i dagsläget till 
för fler. Till detta anordnar studierektor för forskarutbildningen tillsammans med 
doktorandrådet en doktorand-handledarmiddag per år.  

Övriga frågor som doktorandrådet arbetat med under 2008: 

· Doktorandrådet har startat en egen flik på mondo, där information som är alla doktorander 
till gagn kan läggas upp. Här finns också mötestider samt protokoll. Tanken är också att 
mondo ska fungera som en bank för konferenser och stipendier.  

· Doktorandrådet samlade investeringsförslag från alla doktorander. En genomgång av dessa 
har ej ännu gjorts.  

· Doktorandrådets styrelse har en ny, uppdaterad sida på institutionens hemsida.  
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· Doktorandrådet har uppfattat stor osäkerhet bland doktorander inför undervisning. Ett 
initiativ har varit de work-shops som Krister Gerner har hållit med hjälp av Malena Ivarsson. 
Dessa har varit mycket uppskattade och doktorandrådet ser gärna att detta är ett 
återkommande inslag. Ett problem är dock ersättning till Krister som nu ägnat sin fritid åt 
dessa work-shops. Deltagarna har själva lagt pengar till en gåva till Krister för sin insats men 
doktorandrådet ser inte detta som en hållbar lösning. Förslag på lösning kommer att arbetas 
fram under 2009.  

· På doktorand-handledarmiddagen framkom att flera doktorander saknar yrkesvägledning. 
Detta ska nu tas upp som en punkt på medarbetarsamtalen mellan doktorander och deras 
handledare som ska äga rum en gång per år.  

· På samma middag framkom återigen osäkerhet inför undervisning. Doktorandrådet arbetar 
med förslag på hur man kan hjälpa doktorander att känna sig tryggare i sin lärarroll. Ett 
förslag är att söka pengar till en ”skådespelar-workshop”, där doktorandrådet bjuder in en 
erfaren skådespelare som går igenom vissa grunder inom skådespeleri och övningar. 
Doktorandrådet har kontaktat en skådespelare som visat intresse att hålla i en sådan work-
shop och doktorandrådet kommer att arbeta vidare med planering för detta nästa år. Andra 
förslag är att doktorander går på varandras undervisning, att man filmar föreläsningar och sen 
går igenom de tillsammans samt att söka pengar för en föreläsning om presentationsteknik.  

· Doktorandrådet kommer att anordna ett lite större julfika för hela institutionen med stöd av 
institutionen och ITB. Detta kommer att äga rum 18 december.  

Psykologiska institutionens doktorander är väl representerade inom högre organ på 
universitetet. Vi har en ordinarie och en suppleant i Lärarförslagsnämnden för professorer, 
samt en ordinarie i Lärarförslagsnämnden för lektorer och forskarassistenter. Vi har också en 
ordinarie i Samhällsvetenskapliga fakultetsrådet och en representant i Samhällsvetenskapliga 
fakultetsnämnden, samt ITB.  

 

 

Emma Bäck 

Doktorandrådsordförande, 2008 

 
 
 
 
 
 


