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Från Terminerna
Termin 2
Har ingenting att ta upp från klassen.
Termin 4
Termin 4 har två punkter att ta upp.
- Klassen anser att alla kurser borde administreras på samma sätt, företrädesvis via It's
learning.
- Tipsar om att Stuff arbetar för en bättre studiehandbok, i och med att många i klassen
efterfrågat tydligare sådana. Lyfter frågan om psykologprogrammet inte borde försöka vara
delaktiga i det.
Termin 6
Termin 6 har en punkt att ta upp.
- Klassen är för närvarande missnöjd med kursupplägget. Nu läser klassen två kurser parallellt
(Arbete, arbetsmiljö och hälsa samt Psykologiska behandlingsmetoder och principer
-handlett kliniskt arbete) och de anser att arbetsbelastningen är alldeles för stor och inte
överensstämmer med kurspoängen och läshastigheten. De två kurserna blir svåra att hantera
parallellt och klassen anser att kurserna borde administreras bättre så att de passar bättre
ihop och så att arbetsbelastningen minskar.
Klassen anser också att det nuvarande kursupplägget inte främjar lärandet, då de inte har tid
att ta sig an några uppgifter ordentligt utan måste sänka kvaliteten på det de producerar för
att hinna göra alla uppgifter, något de tycker är tråkigt. Klassen tycker att tanken bakom
kursupplägget egentligen är bra, men att det inte blir bra när det är för mycket att göra.
Tidigare år (nuvarande termin 8) ansåg också att arbetsbelastningen varit för hög och den
har sänkts något till i år, men inte tillräckligt. Termin 6 påtalade tidsbristen och det pressade
schemat redan vid kursintroduktionen men tycker att de fått dåligt gensvar och ingen

förståelse. Dessutom ska hemtentan skrivas samtidigt som omtentan (också hemtenta) från
förra kursen, vilket är väldigt problematiskt.
Att göra: Termin 6 ska prata med kursansvarig för ena eller båda kurserna samt eventuellt låta en
oberoende person granska upplägget och arbetsbelastningen och komma med ett utlåtande.
Termin 8
Termin 8 har två punkter att ta upp.
- Klassen har haft en handledarkurs som de anser varit riktigt dålig (Klinisk handledning och
konsultation). De är missnöjda med exempelvis tentautlämningen, som skedde under de
dagar då de har sitt klinikarbete, måndag och tisdag. Tentan skulle lämnas ut på måndagen,
men kommer inte förrän 18.55 och kursansvarig svarade inte heller på mail under dagen.
Detta gav klassen endast 1 ½ dag att skriva hemtentan på, vilket självklart kommer påverka
kvaliteten negativt, något de också varit i kontakt med kursansvarig angående. Det har gått
tre veckor sedan tentainlämningen och tentorna är fortfarande inte rättade. De anser också
att tentan är något ”flummig” och har svårt att se hur det skulle kunna finnas en VG-nivå i
tentan.
I samma kurs efterfrågar klassen ett praktiskt moment då det praktiska moment som skulle
varit utgått. Då kursansvarig inte anordnat något har klassen själva erbjudit sig att ordna,
men tycker att de mött motstånd från kursansvarig.
Att göra: Utbildningsbevakningen ska gå vidare med detta till programansvarig eftersom det känns
angeläget att göra en förändring kring den här kursen, eventuellt om någon annan kan vara
kursansvarig.
- Klassen undrar när exjobb ska presenteras. De efterlyser information om detta och anser att
det bästa vore om de kunde få information innan sommaren för bästa kvalitet på exjobben.
Att göra: Ta upp med programansvarig samt prata med Gerhard Andersson som är ansvarig för
exjobben.
Från Stuff
− Rådet för student och utbildning driver att anonyma hemtentor ska införas. Lösningsförslag har
lagts fram. Eventuell problematik med anonyma hemtentor uppkommer exempelvis för de som
har en funktionsnedsättning. Utbildningsbevakningen anser att det vore önskvärt att
psykologprogrammet fick testa anonyma hemtentor.
− Studenter får inte göra egna system för anonyma hemtentor. Studenterna kan inte kräva att
administratörerna ska göra det åt oss. Men studenter kan be administratörerna göra det i och
med att vissa administratörer kan tänka sig att hjälpa till.
− Stuff tror att anonyma hemtentor eventuellt kan fixas till nästa år.
Från möte med tf programansvarig Anett Sundqvist
− Studenter kan inte begära anonyma hemtentor i och med att det innebär ett myndighetsutövande
som vi inte har rätt till.
− Kursansvarig har 3 arbetsdagar på sig att svara på frågor angående tentor.
− Från kursen Lärande, tänkande & Språk (termin 2), flyttas ett moment till
Kognitionspsykologiska tillämpningar 1 (termin 2).
− Det finns vissa synpunkter på återkopplingsmallen, bland annat att den ska vara på en sida.
− I höst ska ett möte om återkoppling hållas, där återkopplingsmallen kommer att tas upp för
diskussion..
− Situationen kring Högskoleverkets granskning av psykologprogrammet i Linköping är i
dagsläget oklar.
− Diskussion kring Klinisk handledning och konsultation (termin 8) och vad som gäller
ekonomiskt när ett moment uteblir, om pengarna kan användas till att ersätta med ett nytt
moment eller ej och vem som ansvarar för att momentet ersätts.

Övrigt
− Utbildningsbevakningen diskuterar om vi är intresserade av att blogga eller ej och finner att vi
antagligen är det.

