
NYHETSBREV 
Psykologiska Föreningen 2013-11-18 

 

 

 

 

 

Undergrupperna informerar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nytt verksamhetsår = ny styrelse! 

De nya styrelseledamöterna för Psykologiska föreningen är: Gustav Jonsson (ordförande), T3,  

Josefin Nordlund (kassör), T3, Hampus Enkvist (Vice ordförande), T5, Hedvig Lestander 

(informationsansvarig), T3, Anders Ölund, T3, Christer Fridolfsson, T1 och Sofia Wallström, T7 

Vi vill tacka förra styrelsen, speciellt Maja Wärvik (fd. ordförande) och Erik Lifbom (fd. kassör), för 

deras insatser!  

I dagsläget finns det fyra undergrupper till Psykologiska föreningen.  

Dessa är Fest och trivsel, Lördags-fotbollen, Psyk-kören och Normkritisk psykologi 

       SUPERHELG 21-23/11

 

 

 

Hoppas alla är peppade inför den kommande superhelgen! 

Helgen börjar redan på torsdagen den 21 november kl 17.00–

19.00 då Normkritisk psykologi bjudit in Stefan Björk, 

doktorand på institutionen, som ska prata om "Män, 

maskulinitet och föräldraskap".  Kvällen fortsätter kl 19.00 då 

Fest och Trivsel kör igång höstens andra sällskapsspelkväll i 

BT. Ta med dig ett sällskapsspel, lite fika och se vem som blir 

kvällens vinnare.  

Det ryktas även om att det startats en Psykjunta som håller 

till i BT på torsdagar där den som vill kan komma och lära sig 

sticka och sy korsstygn! 

Superhelgen forsätter på fredagen den 22 november med 

T2s tacksittning med temat BADASS SKURKSITTNING. 

Sittningen äger rum på Kårhuset Villan. Eftersläpp från kl 

22.00. 

 

Sista punkten på superhelgen är den årliga 

innebandyturneringen som äger rum i Fridhemsgymnasiets 

gymnastiksal den 23 november kl 10.45–15.30.. Må bästa 

termin vinna! 



 

Psyk-kören hälsar ”Alla-kan-sjunga-körer är lite av en kliché idag, 

men av en bra anledning. Alla kan faktiskt sjunga. Eller, alla kan 

sjunga bra nog för att få vara med i Psyk-kören. Körsång för oss 

handlar nämligen mer om det musikaliska mötet mellan människor 

och den glädje som uppstår då.  

Vi är en kör av psykologstudenter, men inte bara för 

psykologstudenter. Vi har en stor variation av medlemmar från 

olika inriktningar och till och med även utanför universitetet.   

Är Du sugen på att prova på att sjunga med oss? Vi är runt 40 st 

som övar på tisdagar kl 17-19 i Ljusgården lärarhuset. Då är Du 

hjärtligt välkommen, och vi hoppas du har vägarna förbi! " 

– Kalle George, T3, en av ledarna i Psyk-kören P
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Lördagsfotbollen meddelar ”Som förut så träffas vi på lördagar kl.14.00–

15.00 (ibland lirar vi längre om ingen kommer efter oss) i 

Ålidhemsskolams gympasal eller Fridhemsgymnasiet. Det kostar 

20kr/tillfälle att vara med. Vi brukar dela upp oss i tre lag och spela mot 

varandra, det blir då att man spelar två 5min-matcher och vilar den tredje. 

Fyra utespelare och en målvakt på plan är det som gäller. Det brukar vara 

rätt bra tempo men alla är hjärtligt välkomna! Lördagsfotbollen är ett bra 

tillfälle att lära känna folk från andra terminer! Kolla FB-gruppen 

Lördagsfotboll för entusiaster för mer info.  

– Johanna Panboon, T3 

Lördags-

fotbollen 

Normkritisk 

psykologi 
 

Normkritisk psykologi informerar ” Vi vill öka inslaget av 

normkritik på programmet, öka lärarnas normkritiska inställning 

och kunskap samt undersöka kurslitteraturens kvalitet utifrån ett 

normkritiskt perspektiv. Vi vill även belysa psykologin från ett 

normkritiskt perspektiv eftersom detta saknas på programmet 

och skapa en möjlighet till en plattform för psykologstudenter att 

föra normkritiska diskussioner 

Vi träffas varannan måndag (jämna veckor) kl 17.00–19.00 i BT 

101 med ett specifikt tema för kvällen. 

 Vi som vill ses också varje onsdag på lunch i BT kl 12-13 där vi 

samtalar och diskuterar mer vardagliga saker/ tankar/ 

reflektioner och försöker belysa dessa utifrån ett normkritiskt 

perspektiv.” 

psykologstudenter att föra normkritiska diskussioner.” 

 


