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Kvalitetsrapport för fristående kurser inom ämnet 

Handikappvetenskap  

Basdata 

Program / huvudområde:   Handikappvetenskap  

Examen:      Kandidatexamen i handikappvetenskap 

      Logoped- och magisterexamen (FKK) 

Antal nybörjarplatser per år:  HV1  28  

HV2  12  

HV3  5  

FKK  15  

 

Sammanfattande beskrivning av Handikappvetenskap 

 

Inom handikappvetenskap behandlas funktionsnedsättningar ur ett brett perspektiv 

där fokus ligger på problematisering enligt den bio-psyko-sociala modellen.  Detta 

betyder att biologiska, psykologiska och sociala konsekvenser av en 

funktionsnedsättning, och aspekter på hur funktionshinder skapas genom 

samhällets krav, belyses. Centralt är förmågan att kritiskt förhålla sig till den 

handikappvetenskapliga litteraturen samt etiska och metodologiska 

frågeställningar. Studenternas egna kunskaper om och erfarenheter av 

funktionsnedsättning tas tillvara.  

Handikappvetenskap 1-3 (HV 1-3) är tre fristående kurser på grundläggande 

nivå om 30 hp per kurs. Kurserna ges på halvfart och halvdistans med 4-6 heldagars 

kursträffar per kurs. HV1 har getts sedan 2007, HV2 sedan 2013 och HV3 sedan 

2014, och är därmed relativt nya. Handikappvetenskap kan vara huvudämne i en 

kandidatexamen och kombineras då med valfria ämnen. Vanligast är dock att 

studenter läser kursen utan att ha för avsikt att ta ut en examen i ämnet. Det 

innebär att Handikappvetenskap 1 ofta läses som kompetensutveckling för personer 

som arbetar inom för området närliggande verksamheter (t.ex. kommuners LSS-

verksamhet) eller av personer som av annan anledning är intresserade av att 

fördjupa sig inom handikappvetenskap. Studentgruppen har hitintills varit relativt 

studieovan, medelåldern är högre än vad som är vanligt inom universitetsstudier 

och majoriteten arbetar samtidigt som de studerar (detta gäller särskilt för HV1). 

Sedan kurserna började att ges har studenternas medelålder på HV1 legat på 35 år 

och på HV2 och HV3 40 år. 

Inom ämnet Handikappvetenskap ges även kursen ”Funktionshinder, 

kommunikation och kognition” (FKK). FKK är en 7,5 hp-kurs på avancerad nivå 

som ges som valbar kurs på logopedprogrammet på Linköpings universitet och 

ingår då i logopedexamen och i magisterexamen i logopedi. Kursen kan även läsas 

av andra med förkunskaper inom handikappvetenskap, psykologi eller lingvistik, 
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men det finns i dagsläget ingen möjlighet att ta ut en magisterexamen i 

handikappvetenskap. Normalt sett fylls kursen upp endast av studenter på 

logopedprogrammet.  

 

Kort information om kurserna samt aktuella kursplaner:  

 

Handikappvetenskap I (30 hp) https://liu.se/studieinfo/kurs/752g01/ht-2018 

Studenterna lär sig att identifiera och beskriva funktionshinder och intervention på 

olika förklaringsnivåer såsom den biologiska, den psykologiska och den sociala 

nivån. Detta kallar vi för det vertikala perspektivet. 

 

Handikappvetenskap II (30 hp) https://liu.se/studieinfo/kurs/752g02/ht-2018 

Studenterna fördjupar det vertikala perspektivet samtidigt som de lär sig det 

horisontella perspektivet, dvs att identifiera mekanismer och använda begrepp som 

binder samman olika diagnoser på de olika förklaringsnivåerna.  

 

Handikappvetenskap III (30 hp) https://liu.se/studieinfo/kurs/752g04/ht-2018 

Kunskaperna integreras och fördjupas genom att studenterna genomför ett 

Handikappvetenskapligt arbete från idé till färdig rapport (kandidatuppsats). 

 

Funktionshinder, kommunikation och kognition (7,5 hp) 

https://liu.se/studieinfo/kurs/752a05/ht-2018 

Kursen ger en fördjupning inom området kognition, kommunikation och 

funktionshinder utifrån aktuell forskning.  

 

Måluppfyllelse1  

Bedömningsgrund: Utbildningens utformning, genomförande och examination 

säkerställer att studenterna uppnått målen inom samtliga kunskapsformer enligt 

examensordningen när examen utfärdas.  

 

1. Hur säkerställs de nationella examensmålen genom lärandemål och 

examinationsformer? För denna redogörelse ska det fakultetsspecifika 

verktyget användas (matrisen, CDIO, progressionskarta eller 

motsvarande).  

 

                                                           

 

 
1 I de fall en programutbildning leder till flera examina ska varje examen särredovisas 
avseende aspekten måluppfyllelse. Huvudområden (fristående kurser) särredovisar 
måluppfyllelsen för kandidat, magister respektive master men rapporten i övrigt kan 
utgöras av en sammanhållen text för hela huvudområdet. 

https://liu.se/studieinfo/kurs/752g01/ht-2018
https://liu.se/studieinfo/kurs/752g02/ht-2018
https://liu.se/studieinfo/kurs/752g04/ht-2018
https://liu.se/studieinfo/kurs/752a05/ht-2018
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I bifogad målmatris (bilaga 1) återfinns en sammanfattande bild av hur målen i 

examensordningen motsvaras av lärandemålen i de individuella kurserna. Kurserna 

HV1-3 presenteras på fliken för kandidatexamen och FKK på fliken för 

magisterexamen.  

Sammanfattningsvis motsvarar lärandemålen målen i examensordningen i 

god utsträckning. För de flesta examensmål ses en progression och fördjupning från 

Hv1 till HV3. Fem av examensmålen stöttas inte helt av lärandemålen i någon 

enskild kurs, men sett över de tre kurserna uppnås målen. Undantaget är mål 7 

(visa insikt om kunskapens roll i samhället) och mål 4 (visa förmåga att 

/../diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper). För 

båda dessa uppfylls målen i det praktiska genomförandet av kurserna relativt väl, 

men detta är inte adekvat formulerat i kursplanen. Här finns anledning att revidera 

kursplanerna så att examensmålen fullständigt kan stöttas av lärandemålen. Vad 

gäller mål 4 finns anledning att se över hur vi tolkar begreppet ”dialog med olika 

grupper”.  

FKK uppfyller de nationella målen som finns för en magister mycket väl. FKK 

måste även uppfylla nationella mål relevanta för logopedexamen. Kursens mål och 

lärandeaktiviteter stödjer väl alla examensmål förutom de specifika metodmål som 

examineras i andra kurser och förutsätts i FKK då det krävs för att förstå den 

vetenskapliga litteratur som kursen innehåller. 

 

2. Kommentera utifrån det fakultetsspecifika verktyget hur de nationella 

examensmålen säkerställs med hjälp av lärandemål, lärandeaktiviteter och 

examination.  

 

Då HV1-3 är halvdistanskurser med förhållandevis lite tid där lärare och studenter 

fysiskt möts innebär det att studenterna arbetar mycket med självständiga uppgifter 

på hemorten. De självständiga uppgifterna innefattar i stor utsträckning produktion 

av skriftliga arbeten utifrån valda teman. Det ingår även laborationer i utbildningen, 

främst i HV2 och HV3.  

Vi har under gångna år haft grupparbeten där studenterna måste samarbeta 

och samordna arbete på distans. Det har dock varit svårt att få denna typ av 

aktiviteter att fungera, så inför detta läsår har alla distansgrupparbeten på HV1 

tagits bort. På HV2 och HV3 finns vissa gruppmoment kvar. 

Vid de tillfällen då lärare och studenter möts används tiden i stor 

utsträckning till gruppdiskussioner, grupparbeten, granskning av varandras arbeten 

samt till att muntligt presentera genomförda uppgifter. Andra lärandeaktiviteter 

som förekommer är föreläsningar, seminarier, laborationer och 

informationssökning (via bibliotekets resurser).  

Nedan kommenteras hur vart och ett av de nationella examensmålen 

säkerställs med hjälp av lärandemål, lärandeaktiviteter och examination. Eftersom 

det är olika nationella examensmål för kandidat- och magisterexamen presenteras 

de separat.  
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Kandidatexamen – HV1-HV3 

 

Mål 1. Visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, 

inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga 

metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt 

orientering om aktuella forskningsfrågor. 

 

Lärandemålen i kurserna täcker in detta examensmål i stor utsträckning. Under de 

tidigare delarna av kurserna ligger tyngdpunkten på att orientera sig i ämnet och att 

göra fördjupningar, inom för studenten intressanta och relevanta, 

problemområden. Mindre fokus ligger på metod och aktuella forskningsfrågor. I 

den senare del av kurserna finns däremot stort fokus på metod och vetenskaplighet. 

Stor vikt läggs, genom hela utbildningen, på att förstå det bio-psyko-sociala 

synsättet på funktionsnedsättning och att kunna applicera det på olika situationer.   

Lärandeaktiviteterna för detta examensmål är föreläsningar, egen inläsning av 

områden som studenten väljer, mindre skriftliga övningar, online-quiz, 

statistiklaborationer, online-övningsuppgifter (främst kopplat till dataanalys), 

seminarier och gruppdiskussioner.  

Examination sker genom inlämningsuppgifter/-uppsatser, online-quiz, 

posterpresentation samt aktivt deltagande i seminarier och gruppdiskussioner.  

 

Mål 2. Visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant 

information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, 

frågeställningar och situationer. 

 

Detta examensmål täcks genom lärandemål om litteratursökning, granskning av 

egna och andras arbeten samt genom lärandemål som handlar om att skriva egna 

empiriska arbeten.  

Lärandeaktiviteter innefattar informationssökning med bibliotekarie, 

gruppdiskussioner, seminarier och online-diskussioner. Exempelvis behandlas 

vetenskapliga artiklar i en gruppdiskussionsform som vi kallar för Journal Club där 

studenter från HV2 och HV3 läser och kritiskt granskar vetenskapliga artiklar och 

vid ett gemensamt diskussionstillfälle diskuterar artiklarna under ledning av HV3-

studenterna. I denna aktivitet ingår förmåga att värdera och kritiskt tolka alla delar 

i en vetenskaplig artikel. Mycket resurser läggs på informationssökning eftersom 

studenterna arbetar mycket hemma och själva behöver söka litteratur i stor 

utsträckning. Redan vid första kurstillfället träffar studenterna en bibliotekarie som 

går igenom bibliotekets resurser. Detta följs sedan upp under HV2 och HV3 med 

seminarium om litteratursökning. 

Målet examineras genom opponeringar, egna skriftliga arbeten, samt aktivt 

deltagande i gruppdiskussioner och seminarier.   
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Mål 3. Visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem 

samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar. 

 

Detta mål täcks framför allt in av lärandemål som har att göra med att kunna 

planera och genomföra egna empiriska studier (HV2 och HV3), men även i viss 

utsträckning av lärandemål om att beskriva, identifiera och f0rmulera sig kring 

kliniska grupper med olika funktionsnedsättningar (HV1). Att slutföra uppgifter 

inom givna tidsramar finns inte explicit med som lärandemål, men ingår i alla typer 

av uppgifter. Eftersom kurserna ges på distans med mycket eget arbete är det viktigt 

att uppgifter är utförda inom tidsramarna för att studenterna ska få största möjliga 

utbyte av de campusförlagda kursträffarna, som även innefattar obligatoriska 

seminarier som bygger på de genomföra uppgifterna.  

Lärandeaktiviteter innefattar workshops kring problemformulering, seminarier, 

och online-diskussioner.  

Examination sker genom skriftliga arbeten, i HV1 i form av översikt över olika 

områden och i HV2 och HV3 även genom självständiga empiriska arbeten. 

 

Mål 4. Visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera 

information, problem och lösningar i dialog med olika grupper. 

 

Flera lärandemål täcker in förmågan att redogöra för och diskutera information, 

problem och lösningar, men det finns inga mål som explicit framhåller att det ska 

göras i dialog med olika grupper. Detta är något som behöver skrivas fram tydligare. 

I dagsläget utförs det i begränsad utsträckning och då i dialog med olika grupper 

inom kursen samt med studenter från andra kurser. I HV1 finns en uppgift där 

studenterna ska göra en poster om ett ämne inom det handikappvetenskapliga 

området och där de sedan uppmuntras att presentera postern på sina arbetsplatser 

och föra vidare information till arbetskamrater och bekanta. Detta examineras dock 

inte.  

Vi har medvetet valt att inte ha med lärandemål där det står att något ska göras 

muntligt och/eller skriftligt eftersom det riskerar att utesluta vissa studentgrupper 

från att någonsin kunna uppnå målen. Vi har en del studenter som själva har 

funktionsnedsättningar som gör att de t.ex. inte kan tala, men som i skrift eller via 

talsyntes kan förmedla ett fullgott arbete. Det kan vara ett problem att vi inte har 

lärandemål som explicit täcker in detta, men vi anser att det skulle vara svårt att ha 

sådana formuleringar i lärandemålen som direkt gör att vissa studenter känner sig 

åsidosatta och behöver speciallösningar när vi undervisar i just ämnet 

handikappvetenskap.   

Redogörelser görs både muntligt och skriftligt, men med möjlighet att byta ut 

skriftliga mot muntliga uppgifter och tvärtom där det är relevant, och stöttas genom 

seminarier och gruppdiskussioner. Examination sker genom skriftliga arbeten, 

seminarier och opponeringar.  
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Mål 5. Visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det 

område som utbildningen avser. 

 

Efter utbildning i handikappvetenskap kan studenterna arbeta inom många olika 

områden. Det är därför svårt att examinera förmågan att arbeta självständigt inom 

alla dessa. Det som examineras är en generell förmåga att kunna formulera sig om 

olika funktionsnedsättningar, söka och granska information inom olika områden 

och genomföra preventiva och interventiva åtgärder inom olika verksamheter. Detta 

täcks av lärandemål som handlar om att kunna tillämpa kunskap på kliniska fall 

inom olika verksamheter. 

Lärandeaktiviteter som stöttar detta är bland annat online-diskussioner, 

seminarier och föreläsningar. Examination sker genom aktivt deltagande i 

seminarier samt genom skriftliga och muntliga presentationer.  

 

Mål 6. Visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar 

med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter. 

 

Detta examensmål stöttas genom lärandemål om självständiga empiriska arbeten, 

om tillämpning av den bio-psyko-sociala modellen samt av mål som har att göra 

med metod (analysera data och presentera resultat). Här kan noteras att det ingår 

metodaspekter redan under HV1, trots att detta inte med tydlighet framgår av 

lärandemålen. Detta är något som behöver ses över. Etiska aspekter täcks av mål 

som rör etiska principer inom handikappvetenskap i alla kurser. 

Lärandeaktiviteter innefattar skriftliga och muntliga presentationer, seminarier 

och laborationer. Ett exempel på en laboration som utförs under HV2 är ”empathic 

modelling” där studenterna, på hemmaplan, väljer ut ett par 

funktionsnedsättningar som kan simuleras genom att t.ex. laga mat med bindel för 

ögonen (modellering av synnedsättning) eller klä sig sittandes (modellering av 

rörelsehinder). Studenterna skriver därefter en laborationsrapport som innehåller 

hur de valt att utföra uppgiften, hur den upplevdes samt reflektioner kring vad det 

innebär att modellera en funktionsnedsättning. Rapporten läggs ut på ett 

diskussionsforum på Lisam där studenterna diskuterar varandras genomförande. 

Andra laborativa moment under utbildningen innefattar t.ex. att i en viss miljö 

identifiera tillgänglighetsproblem eller -lösningar och övningar i databearbetning 

(datalaborationer). 

Detta mål examineras genom skriftliga arbeten, seminarier och 

laborationsrapporter samt onlinediskussioner. 

 

Mål 7. Visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för 

hur den används 

 

Denna aspekt ingår till viss del i lärandemål som handlar om att tillämpa kunskap 

på olika funktionshindergrupper samt mål som handlar om centrala begrepp inom 
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handikappvetenskap. I detta ingår bland annat att kunna diskutera och resonera 

kring hur begrepp inom det handikappvetenskapliga området bör användas och hur 

de används i samhället idag. Även om målet täcks väl i utförande av kursen, kan det 

vara aktuellt med en översyn av hur lärandemålen är framskrivna i kursplanerna.  

Lärandeaktiviteter inkluderar föreläsningar, seminarier, inlämningsuppgifter 

och att lyssna på radioprogram. Ett exempel på en lärandeaktivitet som stöttar 

examensmålet är den metoduppgift där studenterna fördjupar sig i vad vetenskap är 

och hur kunskap kan uppnås (vetenskapsteori). I den ingår även att lyssna på ett 

radioprogram som handlar om ett pseudovetenskapligt ämne (f.n. faciliterad 

kommunikation) och att diskutera vetenskap och pseudovetenskap samt vikten av 

evidensbaserad kunskap i olika verksamheter utifrån det. Även frågor om hur 

vetenskap kommuniceras till allmänheten och hur den tas emot av människor i vår 

omgivning diskuteras i denna uppgift. 

Examination sker genom skriftliga inlämningsuppgifter, onlinediskussioner på 

Lisam och seminarier.  

 

Mål 8. Visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att 

utveckla sin kompetens 

 

Detta examensmål finns tydligt med i lärandemålen för HV1 och det läggs mycket 

fokus på det under de första delkurserna. I de övriga kurserna finns målet inte 

explicit utskrivet, men ingår i färdigheter som krävs för att kunna författa en 

uppsats på kandidatnivå. Det behöver inte vara ett problem att detta mål endast 

finns artikulerat i HV1 eftersom det där examineras och studenterna då förväntas ha 

med sig kunskapen till senare kurser. 

Lärandeaktiviteter som stöttar målet innefattar genomgångar tillsammans med 

bibliotekarie, gruppdiskussioner och inlämningsuppgifter och examination sker 

genom skriftliga arbeten, opponeringar och seminarier.  

 

Magisterexamen – FKK 

Mål 1. Visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, 

inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa 

delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete. 

 

Detta examensmål täcks i stor utsträckning in av kursens lärandemål. Kursen är på 

avancerad nivå och förutsätter grundkunskaper för att förstå de avancerade 

föreläsningar som kopplar teori och praktik relevanta för logopedens yrkesutövning. 

Föreläsningarna syftar både till att ge en teoretisk bredd via en förankring i 

handikappvetenskaplig teori samt ett teoretiskt djup i vissa aspekter av området. Då 

föreläsarna är aktiva forskare inom handikappvetenskap är aktuella forskning- och 

utvecklingsarbeten i fokus. Studenterna är indelade i seminariegrupper där de 

presenteras komplexa fall och scenarier som de ska diskutera, utvärdera och föreslå 

åtgärder för utifrån evidensbaserad teoretisk grund. I storgruppsseminarier 
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diskuterar de olika seminariegrupperna hur de har tolkat och angripit sina fall. I 

detta samtal har de handledning av en kliniskt erfaren logoped. Examinationen för 

kursen sker via aktivt deltagande i seminariegrupperna samt via den slutgiltiga 

rapporten som skrivs individuellt. 

 

Mål 2. Visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen. 

 

Denna kurs examinerar inte specifikt en fördjupad metodkunskap. Dock förutsätter 

studentens diskussioner i seminariegrupper och studentens diskussioner och 

tolkningar i den avslutande uppsatsen fördjupande metodkunskaper så det 

behandlas och examineras indirekt. 

 

Mål 3. Visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera 

komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad 

information. 

 

Studenterna är indelade i seminariegrupper där de presenteras komplexa fall och 

scenarier som de ska diskutera, utvärdera och föreslå åtgärder för utifrån sin 

kunskap om evidensbaserad praktik och med en handikappvetenskaplig teoretisk 

grund. I storgruppsseminarier diskuterar de olika seminariegrupperna hur de har 

tolkat och angripit sina fall. I detta samtal har de handledning av en kliniskt erfaren 

logoped. Examinationen för kursen sker via aktivt deltagande i seminariegrupperna 

samt via den slutgiltiga rapporten som skrivs individuellt. 

 

Mål 4. Visa förmåga att självständigt identifiera och formulera 

frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra 

kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar 

 

Studenterna är indelade i seminariegrupper där de arbetar med komplexa fall inför 

storgruppsseminarierna. Det innebär att de utifrån fallen behöver planera och 

föreslå adekvata metoder för att behandla, utreda och återkoppla diagnosspecifika 

aspekter inom en kort tidsram för att sedan återkoppla detta i storgruppen.  

I storgruppsseminarier diskuterar de olika seminariegrupperna hur de har 

tolkat och angripit sina fall. I detta samtal har de handledning av en kliniskt erfaren 

logoped. Examinationen för kursen sker via aktivt deltagande i seminariegrupperna 

samt via den slutgiltiga rapporten som skrivs individuellt. I sin individuella uppsats 

ska studenten självständig identifiera och formulera frågeställning med relevans för 

forskningsområdet och sin yrkespraktiska kunskap. 

 

Mål 5. Visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera 

sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för 

dessa i dialog med olika grupper. 
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I storgruppsseminarier diskuterar studenterna hur de har tolkat och angripit sina 

fall. I detta samtal har de handledning av en kliniskt erfaren logoped. 

Examinationen sker via aktivt deltagande i seminariegrupperna samt via den 

slutgiltiga rapporten som skrivs individuellt. I sin individuella skriftliga uppsats ska 

studenten självständig identifiera och formulera frågeställning med relevans för 

forskningsområdet och sin yrkespraktiska kunskap. De ska diskutera och 

argumentera utifrån sin frågeställning från olika teoretiska ingångar. Detta ska de 

sedan muntligt diskutera i smågrupper i sitt examinerande seminarium. Till detta 

seminarium behöver också studenten ha läst och kommenterat de andra 

deltagarnas uppsatser för att kunna ställa relevanta frågor och diskutera. 

 

Mål 6. Visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och 

utvecklingsarbete eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet. 

 

Detta är inte något kursen examinerar annat än via de fall som gör att studenten får 

erfarenhet av flera olika diagnoser, bedömningsmaterial, åtgärder etc som gör att de 

kan arbete i en kvalificerad logopedisk verksamhet. 

 

Mål 7. Visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar 

med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt 

visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete. 

 

I storgruppsseminarier diskuterar de olika seminariegrupperna hur de har tolkat 

och angripit sina fall. I detta samtal har de handledning av en kliniskt erfaren 

logoped. Att i dessa seminarier koppla samman de vetenskapliga aspekterna 

tillsammans med samhällets olika funktioner/resurser samt etiska aspekter för 

patienten är av stor vikt.  

 

Mål 8. Visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i 

samhället och människors ansvar för hur den används. 

 

Den praktiska tillämpningen av den vetenskapliga kunskapen är i fokus för denna 

kurs, vilket framkommer i seminariegruppernas arbete med kliniska fall.  

 

3. Beskriv hur utbildningen arbetar för att för studenterna tydliggöra 

kopplingen mellan examensmål, lärandemål, lärandeaktiviteter och 

examination.  

 

När en kurs påbörjas brukar vi lägga tid på att gå igenom lärandemålen och hur 

dessa ska uppnås. Vid respektive delkurs början, då nästkommande periods upplägg 

presenteras eftersträvas tydlighet kring hur varje lärandeaktivitet och examination 

ska leda fram till kursens lärandemål. Det kan dock vara möjligt att det vi upplever 

som tydligt inte är det för studenterna. Här kan vi utvecklas genom att tydligare 
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motivera varje moment för studenterna. Vad gäller koppling till examensmål har 

betoningen framför allt legat på att kurserna leder till att de ska kunna skriva en 

kandidatuppsats, men det har inte funnits något uttalat om hur enskilda lärandemål 

hänger samman med examinationsmål. Vi behöver fundera över hur detta ska 

behandlas framöver. Det är inte säkert att det är till nytta för studenterna att under 

första kursen börja prata detaljerat om vad som krävs för att kunna ta ut en 

kandidatexamen eftersom det är en minoritet bland studenterna som har detta som 

mål. Däremot kan det vara rimligt att introducera det i slutet av första kursen och 

trycka mer på det under HV2 och HV3. Åhörarkopior från kurs- och 

delkursintroduktioner, studiehandledning samt kursplan finns tillgängligt på 

Lisam.  

I den introducerande föreläsningen för FKK beskrivs examensmål, lärandemål, 

lärandeaktiviteter och examination. Detta återfinns på Lisam, i åhörarkopior samt i 

studiehandledning. På Lisam ligger också kursplan och litteraturlistor.  

 

4. Hur arbetar ni inom utbildningen med progression, såväl avseende 

lärandemål, lärandeaktiviteter och examinationer? 

 

Generellt ligger progressionen i att höja ambitionsnivån och kunskapsnivån från 

HV1 till HV2 och vidare till HV3. Det syns bland annat i hur lärandemålen är 

formulerade. Under HV1 ligger fokus på att identifiera, redogöra för och beskriva, 

för att under HV2 fokusera på tillämpning, diskussion, kritisk granskning och 

diskussion och under HV3 handla om att kunna analysera, motivera och 

självständigt planera. Detta motsvarar en progression från lägre nivåer i Blooms 

taxonomi till högre nivåer genom utbildningens gång. Hand i hand med detta går 

även att lärandeaktiviteter och examinationsmoment går från att i början av 

utbildningen vara begränsade till ett mindre ämne för att längre fram kräva 

integrering av flera ämnesområden. HV1 är t.ex. tydligt uppbyggt på det sättet med 

en introducerande delkurs följt av tre separata delkurser inom områdena sociologi, 

psykologi och biologi och en avslutande delkurs där kunskaper från de tre separata 

ämnena ska integreras i en sammanhållen slutuppgift. Vi eftersträvar även en 

progression i eget litteratursökande där studenten får mer ledning med 

litteraturtips och vissa fall utdelade texter tidigt i utbildningen för att under 

utbildningens gång ta större och större ansvar för den egna litteratursökningen. För 

att ytterligare stötta detta håller vi på att skriva en lärobok i handikappvetenskap 

som beräknas vara tryckt till läsåret 19/20, men som redan nu delvis används. Den 

kommer att användas framförallt under de tidigare kurserna.  

 Ett annat exempel på progression över hela utbildningen är undervisning i 

vetenskaplig metod, där fokus under HV1 ligger på introduktion av vad vetenskap är 

och vad metod innebär. Under HV2 fördjupas studenternas kunskaper kring olika 

typer av metoder och metodval. Här börjar de även öva på att genomföra olika 

datainsamlingar och analyser för att i HV3 självständigt kunna göra metodval, 

samla in data, analysera och rapportera resultat. Detta återspeglas i såväl 
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lärandemål som lärandeaktiviteter. Eftersom handikappvetenskap är ett 

tvärvetenskapligt område bekantar sig studenterna med ett stort urval av olika 

vetenskapliga metoder. På samma sätt sker en progression för förmågan att kritiskt 

granska egna och andras arbeten genom att det i början av utbildningen sker genom 

en enklare granskningsvariant där studenten läser en medstudents text och 

kommenterar denna utifrån givna instruktioner till att längre fram övergå till mer 

ingående och självständig granskning, opponering och diskussion.  

 Förutom den ovan beskriva övergripande progressionen finns även exempel 

på progression inom mer avgränsade moment. Ett exempel är examinationerna som 

genomförs under delkursen i psykologi under HV1. Examinationen i denna delkurs 

består av flera delmoment som bygger på varandra där studenterna får återkoppling 

från medstudenter och från lärare mellan de olika delmomenten. Detta leder till att 

studenterna utvecklas i sin förmåga att skriva akademiskt, samtidigt som de 

fördjupar sina kunskaper inom det ämne de valt att skriva om.  

 

Utifrån ovanstående beskrivning och analys, vilka utvecklingsområden avseende 

utbildningens studenternas måluppfyllelse identifieras? Utvecklingsområden kan 

vara svagheter som behöver utvecklas. Utvecklingsområden kan också vara 

styrkor som kan utvecklas ytterligare. 

 

Utvecklingsområden: 

- Kursplaneutveckling för att lärandemålen ska harmonisera bättre med vad 

som de facto utförs i kursen och därmed tydligare stötta alla examensmål. 

- Lyfta fram kopplingen mellan examensmål, lärandemål, lärandeaktiviteter 

och examination ännu mer. 

Utformning och genomförande  

Bedömningsgrund: Utbildningen utformas och genomförs på ett sätt som 

uppmuntrar studenterna till att ta en aktiv roll i lärandeprocesserna, vilket också 

återspeglas i examinationsformerna. Varje student ges goda förutsättningar att 

genomföra utbildningen inom planerad studietid. 

 

1. Vilka pedagogiska modeller/principer/utgångspunkter används och hur 

tillämpas de inom utbildningen?  

 

Alla kurser bedrivs utifrån studentcentrerat lärande, där den studerandes egen 

aktivitet och deltagande är en förutsättning för lärande. Det studentcentrerade 

lärandet bygger på ett utbyte av kunskap och erfarenheter mellan såväl studenterna 

som mellan studenter och lärare. Kliniska fall används för att skapa motivation och 

meningsfullhet i studierna.  

Studentinflytande tillämpas genom att studenterna för det mesta får göra egna 

val kring fokus på inlämningsuppgifter och examinationsuppgifter. Ibland utgår 
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uppgifterna från olika fall som presenteras för studenterna och de får sedan välja 

vilket fall de vill arbeta vidare med. Ibland är det helt upp till studenten att välja 

fritt. Om en uppgift går ut på att tillämpa en psykologisk förklaring på ett 

funktionshinder får studenten själv välja vilket funktionshinder de vill använda och 

de får således möjlighet att fördjupa sig i det som är intressant/viktigt för den 

kontext de befinner sig i. En del studenter väljer att fokusera på samma 

funktionshinder vid många uppgifter under utbildningens gång medan andra väljer 

olika funktionshinder vid olika tillfällen. Studenterna får också ofta möjlighet att 

reflektera, kommentera och förbättra sina egna uppgifter i flera steg. Det gör att de 

får öva på att ta emot återkoppling, av lärare och medstudenter, och använda den 

till att förbättra en tidigare version av sitt arbete. Ofta sker detta genom att 

studenterna kommenterar på varandras arbeten och således är aktiva i både egna 

och andras arbeten. Detta innebär att studenterna stöttas i att ”knyta ihop 

återkopplingsloopen”. I vissa kursomgångar har vi även provat att framställa eget 

läromaterial där studenterna fått vara peer reviewer på varandras kapitel och 

tillsammans fungera som editorer. 

En annan viktig aspekt är att kunskap och erfarenheter som finns i 

studentgruppen tas tillvara. Eftersom många studenter är yrkesaktiva, lever med 

egen funktionsnedsättning eller har familjemedlemmar som lever med 

funktionsnedsättning återfinns mycket kunskap och erfarenhet i studentgruppen. 

Detta är viktigt att komma ihåg och har också visat sig vara mycket inspirerande för 

studenterna. En utmaning här är att behålla vetenskapligheten i diskussioner och 

att styra bort från tyckanden och alltför ideologiska diskussioner.   

 

2. På vilket sätt arbetar utbildningen för att studenterna ska ta en aktiv roll i 

sina egna lärprocesser? Hur återspeglas detta i examinationsformerna? 

 

Eftersom lärandeaktiviteter så väl som examinationer är upplagda så att studenten 

själv måste göra aktiva val kring innehåll, och då även vilken litteratur som ska 

användas, måste studenterna ta en aktiv roll i den egna lärprocessen. Utmaningen 

gentemot studenterna är att förmedla verktyg för att kunna ta denna aktiva roll. Det 

gör vi genom att ge allmänna och specifika litteraturtips, tidigt involvera 

bibliotekarien i utbildningen samt genom att hjälpa studenterna komma igång med 

tankeprocessen inför det självständiga arbetet innan de lämnar campus. Detta görs 

t.ex. genom att studenterna i grupper får diskutera ett ämne eller ett upplägg inför 

en kommande uppgift.  

 Vissa studenter tycker att det är svårt att inte ha en specifik kursbok som ska 

läsas igenom och då blir utmaningen för oss att förklara fördelarna med att få göra 

egna val och att leda dem till bra grundböcker där de kan påbörja sitt lärande. I 

kommande kursomgångar kommer vi även använda oss en del av den lärobok i 

handikappvetenskap som vi håller på att skriva nu.  

 Sammantaget anser vi att det är positivt med stor valfrihet kring vilka 

områden studenterna fördjupar sig i. Det ökar studenternas inflytande över kursens 
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innehåll vilket även visar sig i att olika kursomgångar kan se väldigt olika ut. 

Fördelen med fria val gör också att studenterna får ta del av en större variation av 

ämnen än vad som hade varit fallet om alla gjorde samma uppgifter.  

 

3. Hur arbetar utbildningen med att tydliggöra vilka krav som ställs på 

studenterna i deras eget aktiva lärande? 

 

Eftersom HV-kurserna går på distans och studenterna därför inte träffar lärare alls 

under perioder är det extra viktigt att de har den information som behövs för att 

kunna arbeta. Därför har vi lagt mycket tid på att utveckla tydliga 

kursintroduktioner och delkursintroduktioner där varje steg som förväntas av 

studenterna gås igenom noga. Vi har också lagt mycket tid på att utveckla 

kursrummen på Lisam så att det är lätt för studenterna att hitta information. Det 

finns en viss variation mellan hur olika lärare arbetar med kursintroduktioner och 

hur information förmedlas via Lisam. Ett utvecklingsområde är att arbeta mer med 

att alla kurs- och delkursansvariga gör på samma sätt så att studenterna känner 

igen sig mellan delkurserna.  

FFK-kursen är en högintensiv kurs med en veckas föreläsningar och seminarier. 

Därefter följer 4 veckor då studenten fördjupar sig inom ett eget självvalt område. 

Kursen är en valbar kurs på termin 7 på det PBL-baserade logopedprogrammet, på 

så sätt är studenterna väl införstådda med vad det krävs av eget aktivt lärande när 

de börjar kursen.  

 

4. Vilka, om några, utbildningsspecifika resurser/infrastruktur/lärmiljöer 

finns och används för utbildningens genomförande? Finns det, och i så fall 

vilka, särskilda utmaningar har utbildningen att hantera avseende 

utbildningsspecifika resurser/lärmiljöer?  

 

För genomförandet av våra distanskurser är vi helt beroende av användandet av 

Lisam. Därför har vi arbetat mycket med att utveckla och utforma våra Lisamsidor 

så att de blir användarvänliga både för studenter och lärare. Detta är ett fortgående 

arbete som vi ständigt arbetar med. Hitintills har vi inte använt oss av 

videoinspelade föreläsningar, men det är något som både studenter och lärare har 

önskemål om att prova. Ett utvecklingsområde är lära oss och utveckla sådana 

lösningar. En utmaning, kopplat till Lisam, som vi många gånger pratat om är att vi 

har svårt att få till bra lösningar för online-diskussioner. Vi använder oss främst av 

den app som heter ”diskussionstavla”, men vi upplever att det finns en del 

begränsningar i den.  

Vid campusträffarna prioriteras diskussioner och aktiviteter som kräver vissa 

specifika resurser, t.ex. datorsalar för statistikundervisning. Det pågår även arbete 

med olika lösningar där statistikundervisning sker via tutorials och övningar online, 

vilket eventuellt kommer minska behovet av datorsalar framöver. 
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Viktigt att påtala är att vi har specifika behov som inte alltid kunnat uppfyllas 

vad gäller vanliga salar. Många lärosalar på campus saknar dörröppnare vilket gör 

att studenter som inte kan öppna dörrar själva inte kan ta sig in till undervisningen 

utan assistans. Många salar har dessutom tunga dörrar. De salar som har 

dörröppnare är ofta de större salarna, som vi inte använder till den lilla 

studentgrupp vi har. Det ska dock tilläggas att det har börjat dyka upp dörröppnare 

på fler och fler av de lite mindre salarna, och vi ser att det finns en positiv utveckling 

på området.  

 

5. Hur arbetar utbildningen för att ge studenterna möjlighet att slutföra 

utbildningen inom planerad studietid? Analysera nyckeltal gällande 

genomströmning.  

 

Genomströmningen är generellt låg på HV1, 38% av de som registreras på kursen 

avslutar (tabell 1). Det kan dock konstateras att det största tappet av studenter sker 

redan under första delkursen eller före kursstart. Det är alltså många studenter som 

registrerar sig men aldrig påbörjar studierna. Av de som börjar ta poäng kan 

noteras att 61% av studenterna slutför kursen. För HV2 är genomströmningen 

betydligt högre; 68% av alla registrerade slutför kursen. För HV3 är motsvarande 

siffra 46%. Genomströmningen på FKK är som väntat för kurser som ges inom 

ramen för ett program mycket hög; 93% slutför kursen. 

 
Tabell 1. Andel studenter som tar poäng 

 % av registrerade som… 

 ...inte tar några poäng alls …som tar några poäng …som avslutar kursen 

HV1 37 25 38 

HV2 14 18 68 

HV3 25 29 46 

FKK 7 1 93 

 

Det finns flera orsaker till varför genomströmningen är låg på HV. De flesta 

som hoppar av gör det i början av höstterminen. En del studenter meddelar 

anledning och då handlar det ofta om att de har fått jobb, kommit in på en annan 

utbildning eller att de insett att det inte går att kombinera heltidsjobb med 

halvfartstudier. Då genomströmningen blivit något lägre på senare år tror vi att det 

speglar konjunkturrelaterade skillnader och anar att kursen söks av personer som 

är arbetslösa och som sedan får jobb eller kommer in på andra utbildningar och 

därför antingen inte påbörjar eller snabbt avbryter studierna. Eftersom många 

studenter arbetar vid sidan av studierna, inte sällan heltid, är det en del studenter 

som ganska snart inser att det inte är hållbart att jobba heltid och samtidigt studera 

halvtid. Att det är svårt att kombinera detta är vi tydliga med från start, men det 

vore bra om det gick att kommunicera ut redan till presumtiva studenter att 

halvtidsstudier faktiskt kräver arbete, något som vi upplever att många studenter 
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blir förvånade över. Nu under högkonjunktur märker vi också att det är färre som 

läser kursen som kompetensutveckling/fortbildning med stöd från arbetsgivaren, 

förmodligen p.g.a. hög arbetsbelastning och brist på arbetskraft. De studenter som 

studerar heltid samt de som får stöttning från sin arbetsgivare i form av nedsatt 

eller omlagd arbetstid verkar stanna kvar på kursen i större utsträckning.  

En annan orsak till låg genomströmning är att många studenter på HV1 är 

studieovana. Många har svaga förkunskaper och det finns även en stor 

heterogenitet i kunskaps-/erfarenhetsnivå mellan studenter, både vad gäller 

ämneskunskaper och ”akademiskt tänkande” (ffa vetenskapligt skrivande). Detta är 

något som är återkommande och som lärare på kursen har svårigheter att förhålla 

sig till. Det är möjligt att det påverkar avhoppsfrekvensen. Detta kan delvis 

avhjälpas genom att ta fram stöd för studenter att tillägna sig grundläggande 

ämneskunskaper, t.ex. specifika litteraturhänvisningar och instuderingsmaterial 

(både fysiskt och digitalt) som täcker av en grundläggande kunskapsnivå. För det 

”akademiska tänkandet” skulle möjligen mer interaktion med och återkoppling från 

lärare kunna vara till hjälp. Eftersom uppgifterna i dag ställer en del ingående krav, 

åtminstone på ”akademiskt tänkande”, kan det behövas en översikt av dessa för att 

säkerställa att de är anpassade för att möta upp studenter som går in i kursen utan 

förkunskaper, samtidigt som studenter med mer ingående kunskaper ska kunna 

känna sig positivt utmanade av uppgifterna på kursen. Som ett led i detta kommer 

vi att från och med ht 18 introducera en gemensam skrivguide (Backman, J. (2016). 

Rapporter och uppsatser. Studentlitteratur) för alla HV-kurser. Detta gör att 

studenterna får stöd i sitt skrivande då alla lärare använder samma utgångspunkt 

och dessutom kan studenterna arbeta målinriktat med sitt skrivande redan från dag 

1 och sikta mot att avsluta HV3 med en välskriven kandidatuppsats. Vi har även 

under de senaste åren arbetat med att skriva en grundläggande lärobok i 

handikappvetenskap (eftersom sådana just nu saknas). Denna kommer 

förhoppningsvis finnas färdig i tryckt format till ht 19, men kommer kunna 

användas delvis redan under läsåret 18/19. Dessa två åtgärder räknar vi med 

kommer att stötta studenterna och hjälpa dem att kunna slutföra kurserna inom 

givna tidsramar.  

Redan tidigare har vi arbetat med åtgärder som ska underlätta för 

studenterna att slutföra kursen i tid. Det inkluderar t.ex. tydliga 

studiehandledningar med tydliga avgränsningar i uppgiftsbeskrivningar, tydliga 

deadlines samt tydlighet kring vad det innebär att studera halvtid på universitetet. 

De flesta lärare ger riktlinjer kring uppskattad fördelning över hur mycket tid som 

ska läggas på varje moment. Vi försöker även vara tydliga kring vad som händer om 

en uppgift lämnas in för sent och vilka kompletteringar som krävs vid missade 

moment. Eftersom det är vanligt förekommande att en student måste hoppa över en 

del av kursen (t.ex. på grund av ökad belastning på arbetsplatsen) är vi flexibla när 

det gäller att ta igen missade moment och vi försöker underlätta så mycket som 

möjligt när en student kommer tillbaka efter en tids frånvaro genom att hjälpa till 

med prioritering av uppgifter.   



LINKÖPINGS UNIVERSITET 
INSTITUTIONEN FÖR BETEENDESKAP OCH LÄRANDE 
AVDELNING FÖR HANDIKAPPVETENSKAP 

Kvalitetsrapport 
Handikappvetenskap 

16(29) 

 

 

 
 
 
 
 

 

  

Utifrån ovanstående beskrivning och analys, vilka utvecklingsområden avseende 

utformning och genomförande identifieras? Utvecklingsområden kan vara 

svagheter som behöver utvecklas. Utvecklingsområden kan också vara styrkor 

som kan utvecklas ytterligare. 

 

Utvecklingsområden: 

- Behålla studenter. Vi behöver fundera över hur vi kan få studenter att 

stanna kvar på kurserna. Vi har även diskuterat att dela upp kurserna i 7,5 

hp-kurser, då det kan vara lättare för studenter att ta sig an enstaka 7,5 hp-

kurser än en kurs som sträcker sig över ett helt år. Det finns dock även 

nackdelar med ett sådant upplägg, så i dagsläget är vi osäkra på vad som är 

rätt väg att gå. Vi behöver utreda vad som är rätt väg att gå i frågan och även 

fundera över andra sätt att behålla studenter.  

- Fortsatt arbete med utveckling av Lisamsidan och andra online-relaterade 

lärmiljöer (inkl. videoinspelningar). 

- Fortsatt arbete med tydlighet kring vad utbildningen innebär. 

- Stötta svaga studenter bättre inte minst vad gäller vetenskaplighet och 

akademiskt skrivande.  

- Starta en arbetsgrupp som stöttar studierektor i långsiktig utveckling och 

planering av kurserna. 

Forskningsanknytning  

Bedömningsgrund: Lärosätet säkerställer en tydlig koppling mellan utbildning 

och forskning i lärandemiljön. Det finns en för utbildningen relevant vetenskaplig 

och professionsinriktad miljö.   

 

1. Beskriv översiktligt de vetenskapliga miljöer vid LiU som har relevans för 

utbildningen. På vilket sätt bedrivs verksamheten så att det finns ett nära 

samband mellan utbildningen och forskning vid LiU? Hur kommer 

verksamheten i forskningsmiljöerna utbildningen och studenterna tillgodo?  

 

Avdelningen för Handikappvetenskap (AHV) på IBL kan sägas utgöra ett nav i 

forskningen om funktionsnedsättning och funktionshinder vid LiU och således för 

utbildningen i handikappvetenskap. Det finns även gott samarbete med andra 

avdelningar på IBL som bistår med lärarkompetens inom områden där AHV inte är 

så starka, främst pedagogik och sociologi.  

Stor del av forskningen inom handikappvetenskap vid LiU ligger inom 

områden som betonar samspelet mellan kognitiva förutsättningar och 

kommunikativa krav/möjligheter hos en person med funktionsnedsättningar. LiU 

har internationellt framstående forskning när det gäller personer med 

hörselnedsättning och dövhet (Linnécentrum HEAD), personer med läs- och 
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skrivsvårigheter (dyslexi) och personer som har matematiksvårigheter (dyskalkyli).  

Utöver dessa områden bedriver vi aktuell forskning om personer med 

utvecklingsstörning och personer med ADHD diagnos. 

Inom handikappvetenskap finns ett nationellt samarbete via institutet för 

handikappvetenskap (IHV) med lärosätena i Örebro och Jönköping. Forskningen i 

Örebro kompletterar LiU-forskningen genom att tillämpa forskningen om 

funktionsnedsättning och funktionshinder på arbetslivsområdet och 

hörselforskningen breddas genom forskning inom dövblindområdet. Samarbete 

med Jönköping fokuserar på kopplingen mellan kognition, kommunikation och 

delaktighet i samhällslivet. Jönköping bidrar också i samarbetet med forskning om 

psykisk ohälsa, familjens roll i sammanhanget och utvärdering av 

habiliteringsinsatser. All denna forskning är tillgänglig via IHV. Det stärker 

forskningsanknytningen av grund- och masterkurser, vilket kommer studenterna på 

HV-kurserna tillgodo bland annat genom att forskare från de andra lärosätena kan 

användas som handledare vid kandidatuppsatsen.  

 

2. På vilket sätt arbetar utbildningen med att inkludera såväl aktuell nationell 

som internationell relevant forskning?  

 

Alla lärare som undervisar på HV-kurserna bedriver forskning inom 

ämnesområdet. De flesta lärare är internationellt välkända forskare och deras 

doktorander, som inkluderar den senaste forskning i undervisningen. Detta gör att  

studenter möter och lär känna många forskare under utbildningen. Vi strävar efter 

att så många som möjligt ska skriva sin kandidatuppsats inom ramen för ett 

existerande forskningsprojekt. För studenter som gärna vill skriva uppsats inom ett 

område där vi inte har forskningskompetens handleds de ändå av erfarna aktiva 

forskare och om möjligt av handledare från andra avdelningar/institutioner och 

lärosäten. Majoriteten av kandidatuppsatserna handleds av disputerade forskare, i 

vissa fall, där specialkunskaper kring ett specifikt ämnesområde krävs, handleder 

även doktorander. 

Redan tidigt under utbildningen introduceras studenterna i att söka och läsa 

vetenskapliga artiklar. Under HV1 börjar studenterna bekanta sig med 

vetenskapliga artiklar, men då framför allt artiklar som lärare valt ut som relevanta. 

Under HV2 och HV3 är det stort fokus på att både söka och läsa vetenskaplig 

forskning. Framför allt är det då internationell forskning som behandlas då det 

handikappvetenskapliga forskningsområdet inte är så stort nationellt.  

  

 

3. På vilket sätt arbetar utbildningen för att studenterna ska tillägna sig ett 

vetenskapligt förhållningssätt?  

 

Studenterna får, under handledning, tillsammans analysera och diskutera 

vetenskapliga artiklars metod, analys, och slutsatser. Stor vikt läggs vid etiska 
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aspekter. Inför uppsatsskrivning får studenterna sammanställa och syntetisera 

vetenskaplig litteratur av relevans för uppsatsen. De får även förhålla sig till 

forskningsetik och skriva informationsbrev och samtyckesblankett för sina 

empiriska studier enligt EPNs anvisningar. Uppsatsseminarierna är ypperliga 

tillfällen för att utveckla det vetenskapliga förhållningssättet. Under kandidatkursen 

måste alla studenter aktivt delta i minst 2 uppsatsseminarier utöver att vara 

opponent och respondent. 

Sammanfattningsvis läggs mycket tid på att läsa, granska och värdera 

vetenskaplig information samt att formulera sig på ett akademiskt sätt. Detta 

upplevs ändå som svårt av många studenter, så det finns en utmaning i att utveckla 

undervisningen inom detta område så att det blir lättare för studenterna att ta till 

sig undervisningen. 

 

Utifrån ovanstående beskrivning och analys, vilka utvecklingsområden avseende 

forskningsanknytning identifieras? Utvecklingsområden kan vara svagheter som 

behöver utvecklas. Utvecklingsområden kan också vara styrkor som kan utvecklas 

ytterligare. 

 

Utvecklingsområden: 

- Få in fler studenter i existerande forskningsprojekt när det är dags för 

kandidatuppsats, då detta leder till mer aktuella och forskningsrelevanta 

frågeställningar.  

- Utveckla undervisningsmoment för att göra det lättare för studenterna att 

tillägna sig ett vetenskapligt förhållningssätt.  

 

Lärarkompetens  

Bedömningsgrund: Antalet lärare och deras sammantagna kompetens är adekvat 

och står i proportion till utbildningens innehåll och genomförande. Undervisande 

personal har möjlighet att utveckla såväl sin pedagogiska kompetens som sin 

ämneskompetens och ges förutsättningar att bedriva sitt arbete på ett effektivt 

sätt. 

 

1. Fyll i den tabell över lärarkompetens som bifogas mallen. 

 

Se bilaga 2.  

 

2. Beskriv och kommentera den sammantagna kompetens som lärarna, som 

medverkar i utbildningen, har i förhållande till utbildningens behov 

avseende   

a. vetenskaplig,  

b. pedagogisk och  
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c. i förekommande fall professionsrelaterad kompetens. 

 

Lärarmatrisen visar att den vetenskapliga nivån inom handikappvetenskap är hög 

med nio disputerade lärare, som är aktiva som forskare, och fem doktorander. 

Utöver de listade lärarna involveras ett antal olika handledare för 

kandidatuppsatserna. Dessa varierar en del från år till år och är inte upptagna i 

lärarmatrisen. Alla kursansvariga och examinatorer är disputerade. Det kan även 

noteras att vi har en stor bredd i lärarnas bakgrund, så vi kan täcka flera områden. 

Vi är särskilt starka inom vetenskaplig metod med många lärare som kan undervisa 

i det. Generellt är de flesta kurser/delkurser väl täckta med flera lärare som kan 

hoppa in om en lärare blir sjuk eller av annan anledning är frånvarande. Det finns 

flera på avdelningen med kompetens inom området som i dagsläget inte undervisar. 

Ett mål är att alla anställda på avdelningen ska ha så pass god kännedom om våra 

kurser att de kan hoppa in och undervisa när behov uppstår. Utmaningen är att få 

alla involverade i samtalet kring utbildningen. Det är lätt att endast de närmast 

berörda ser behov av att delta i lärarmöten och andra möten som behandlar 

kursutveckling. På FKK finns god professionsrelaterad kompetens genom att flera 

av de undervisande lärarna är legitimerade logopeder.  

Alla disputerade lärare och de flesta av doktoranderna har slutfört minst den 

introducerande kursen i högskolepedagogik på Didacticum. Pedagogisk kompetens 

upprätthålls även genom att vi på avdelningen anordnar lärarluncher där 

avdelningens lärare, samt andra lärare som undervisar på våra kurser, träffas och 

diskuterar och delar med sig av erfarenheter olika ämnen. Till de flesta tillfällen 

ingår det att vi läser artiklar som förberedelser. Lärarlunch hålls vid ca 3 träffar per 

termin. Under senaste året har ämnen på lärarluncherna varit exempelvis 

återkoppling, pedagogiskt förhållningssätt, Lisam och distansundervisning, 

skrivanvisningar och skrivstöd till studenter samt studentcentrerad undervisning 

vid distanskurser.  

Det har kommit upp att det finns en del brister hos nyare lärare/doktorander 

kring vad som gäller kring vilken roll olika dokument har (kursplan, 

utbildningsplan, studiehandledning), så ett generellt utvecklingsområde på 

avdelningen är att skapa rutiner för att ny undervisande personal ska få del av allt 

relevant material. 

 

3. Beskriv andra lärarresurser som är nödvändiga för utbildningens 

genomförande.  

 

Utöver de egna lärarna på avdelningen och utbytet med lärare från andra 

avdelningar på IBL, så har vi hitintills inte haft några andra tillfälliga lärare. 

Däremot bjuds personer från olika verksamheter och med erfarenhet av egna 

funktionsnedsättningar ibland in för att ge gästföreläsningar. 
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4. Vilka kompetensutvecklingsinsatser, i förhållande till 

utbildningsuppdragets behov, görs?   

 

Lärarna på kurserna ser ett ständigt behov av kompetensutveckling inom 

distansundervisning och handledning. Detta tillgodoses bland annat genom 

lärarluncherna som beskrivits ovan men också genom att lärare när de har behov av 

det får gå kurser både inom Didacticum och på annat håll. Under våren 2017 hade vi 

också en särskild seminarieserie i handikappvetenskap där alla lärare fick möjlighet 

att fördjupa sig inom olika områden av ämnet.  

Det finns även efterfrågan bland lärare om kompetensutveckling för att öka 

praktikerkännedom. Det skulle t.ex. kunna ske genom studiebesök i olika 

verksamheter och via deltagande på praktikerkonferenser. 

För FKK-kursen är det också relevant att hålla sig uppdaterad på de 

bedömnings- och kartläggningsmaterial som används inom logopedisk och 

psykologisk praktik. 

 

5. Hur har stabiliteten i lärargruppen sett ut över tid? Hur bedöms 

stabiliteten i lärargruppen se ut under de närmast kommande åren?   

 

De senaste åren har vi haft en stabil lärargrupp. Alla nya lärare som tillkommer 

(mestadels doktorander) börjar med mindre undervisningsuppdrag i delkurser där 

det finns en erfaren lärare som är huvudansvarig. Det får sedan med tid större och 

större ansvar. De närmaste åren förväntas inga större förändringar i lärargruppen. 

Det finns en doktorand med relativt stor undervisningsandel som disputerar i vår, 

där det är osäkert om den individen kommer att finnas kvar på avdelningen eller 

inte. Det finns inga väntade pensionsavgångar de närmaste åren.  

 

Utifrån ovanstående beskrivning och analys, vilka utvecklingsområden avseende 

lärarkompetens identifieras? Utvecklingsområden kan vara svagheter som 

behöver utvecklas. Utvecklingsområden kan också vara styrkor som kan utvecklas 

ytterligare.  

 

Utvecklingsområden: 

- Att få alla lärare och forskare på avdelningen insatta i arbetet med våra 

kurser, oavsett nuvarande involvering i utbildningen.  

- Kontinuerligt behov av kompetensutveckling inom distansundervisning, 

handledning och praktikerkännedom. 

Arbetslivsperspektiv 

Bedömningsgrund: Utbildningen är användbar och utvecklar studenternas 

beredskap att möta förändringar i arbetslivet.  
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1. Hur arbetar utbildningen med att säkerställa att studenterna förbereds 

för arbetslivet?  

 

En styrka är att flertalet studenter redan arbetar inom för utbildningen relevanta 

områden. På så vi kan vi fånga upp arbetslivet i undervisning via studenternas 

erfarenhet. Det ger uppslag för möjliga karriärvägar för kurskamraterna. De 

studenter som arbetar väljer ofta frågeställning av relevans för just sitt arbete, vilket 

förbereder och utvecklar dem specifikt inom det egna arbetsområdet samtidigt som 

det blir tydligt för övriga studenter vilka kunskaper som behövs inom olika arbeten. 

För HV2 och HV3 anordnas ett seminarium med besök av en förre detta HV-

student. 2017 var denna anställd som kommunal handikappsamordnare. Hen 

berättade om vad HV-studierna hade betytt i arbetslivet. Bland annat berättade hen 

om hur det teoretiska förhållningssättet kan omsättas i praktiken. Under HV3 

arbetar studenterna med kliniska fall ur multipla perspektiv (diagnos, behandling, 

sociokulturella aspekter, mm) med direkt tillämpning i arbetslivet. 

Kandidatuppsatserna har ofta en tydlig koppling till verksamhet inom vård och 

omsorg. Studenterna bidrar med mycket egen kunskap från verksamhet inom vård 

och omsorg till ömsesidigt lärande och kritisk blick på den vetenskapliga 

litteraturen. 

Under våren 2018 startade vi upp ett kursråd för kurserna HV1-HV3. I detta 

råd har vi för närvarande två representanter från olika verksamheter i arbetslivet 

(en handikappsamordnare och en som jobbar inom LSS-verksamhet från två olika 

kommuner). Vi hoppas att detta ska kunna ge ytterligare stöd i att utveckla kurserna 

så att de förbereder studenterna bättre för arbetslivet genom att vi får bättre 

uppfattning om vad som efterfrågas inom olika verksamheter. 

 

2. Hur samverkar utbildningen med omgivande samhälle? Hur bidrar 

samverkan till kvalitet i utbildningen? 

 

Samverkan sker i stor utsträckning genom att studenter från många olika 

verksamheter, samhällsklasser och bakgrunder möts i våra kurser (se pedagogisk 

modell ovan). Det finns även lärandeaktiviteter under utbildningen som ämnar föra 

ut kunskap till studenternas omgivning (t.ex. arbetsplats). Exempel på detta är 

postern som görs under HV1. Det ges även möjlighet för studenter att delta på 

konferenser som arrangeras av IHV och AHV, så som IHV-dagen, som anordnas 

varje höst, och CHS-com, en konferens som anordnas i Linköping vartannat år. Där 

ges möjlighet för studenter att interagera med externa deltagare från det omgivande 

samhället.  

Studenternas erfarenheter tas tillvara och uppmuntras i kursuppgifter och 

diskussioner. Dessa erfarenheter bidrar till att hålla utbildningen samhälleligt och 

arbetslivsmässigt relevant, vilket bidrar till att öka kvaliteten på utbildningen.  

Samverkan med verksamheter skulle behöva utvecklas. Det skulle kunna 

göras genom att inventera det nätverk av FoU-enheter som finns inom kommuner 
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och regioner i närområdet. Det finns önskemål från en del studenter att kunna 

skriva verksamhetsnära uppsatser, istället för att ingå i forskningsprojekt på LiU. 

För att det ska vara möjligt att erbjuda handledning med hög kvalitet behöver vi 

skapa mer kontaktytor med olika enheters FoU-enheter.  

 

3. På vilket sätt inhämtar ansvariga för utbildningen information som är 

relevant för utbildningens användbarhet och förberedelse för 

arbetslivet?  

 

För HV-kurserna inhämtas information om användbarhet i stor utsträckning från 

studenterna och från kontakter med tidigare studenter. För FKK finns en tydligare 

koppling till logopedyrket där flera av lärarna är logopeder. Även om det i nuläget 

inte finns någon lärare som även arbetar kliniskt så finns det lärare som har 

erfarenhet från arbetslivet i närtid.  

En liten del av studenterna är intresserade av att fortsätta en karriär inom 

universitetet och där har vi goda kunskaper om användbarhet och förberedelser. 

Tyvärr har vi inte möjlighet att erbjuda handikappvetenskap som magisterämne, så 

vi måste släppa dem till andra utbildningar efter kandidatexamen. Ett mindre antal 

studenter har efterfrågat fortsatta kurser på magisternivå, men eftersom vi är ett 

litet ämne och det varit relativt liten efterfrågan ser vi inte just nu att det finns ett 

underlag. Vi har dock funderat över om det går att samläsa med andra 

magisterkurser inom IBL och på så sätt ge möjlighet att ta ut en magisterexamen i 

handikappvetenskap.  

 

4. Hur följs arbetslivsperspektivet upp i syfte att säkerställa att 

utbildningen är användbar och förbereder studenterna för ett 

föränderligt arbetsliv? 

 

Genom att studenterna i stor utsträckning gör sina val av fördjupningsområden 

utifrån den arbetsplats de själva befinner sig på får de en användbar utbildning som 

förbereder dem för fortsatta utmaningar samtidigt som vi lärare får en inblick i vad 

de efterfrågar. Detta kan vi således använda för att förfina utbildningen. Samarbete 

med arbetslivet och uppföljning av användbarhet kommer även att vara centrala 

frågor i kursrådet.  

 

5. Hur arbetar utbildningen med att följa upp och tillvarata alumners 

erfarenheter?  

 

Från och med i våras har vi gått ut med förfrågan till studenter på HV3 om de vill 

ingå i det nystartade kursrådet (en student nappade på det och ingår nu i kursrådet 

som arbetslivsrepresentant). I övrigt har vi inte haft något strukturerat sätt att nå ut 

till alumnerna. Å andra sidan har endast en handfull studenter hitintills gått igenom 

alla tre kurserna, så vi har haft ganska bra kontakt med dem och möjlighet att 



LINKÖPINGS UNIVERSITET 
INSTITUTIONEN FÖR BETEENDESKAP OCH LÄRANDE 
AVDELNING FÖR HANDIKAPPVETENSKAP 

Kvalitetsrapport 
Handikappvetenskap 

23(29) 

 

 

 
 
 
 
 

 

kontakta dem personligen när det varit något vi velat följa upp. När det blir fler och 

fler som avslutar och tar examen vore det bra att formalisera detta på något sätt. 

Här finns ett utvecklingsområde där vi dessutom saknar kunskap om vilket stöd det 

går att få från LiU vad gäller uppföljning av alumner. Vi vet att andra utbildningar 

använder sig av Facebook-grupper, men vi är tveksamma till att låsa in oss i ett 

system som kräver att studenten har ett användarkonto. Att föredra vore om det 

fanns något liknande, lättillgängligt forum inom LiU.   

 Det kan även tilläggas att det de senaste åren uppstått en förfrågan kring att 

läsa vidare för att ta examen på avancerad nivå. Vi erbjuder i dagsläget inga sådana 

kurser och det finns inte heller några självklara vidare vägar att gå för de studenter 

som vill vidare. En del studenter har hittat relevanta masterprogram på andra 

fakulteter vid LiU och vid andra lärosäten, men en fråga som ofta kommer upp är 

om vi skulle kunna erbjuda utbildning på avancerad nivå. 

 

Utifrån ovanstående beskrivning och analys, vilka utvecklingsområden avseende 

användbarhet och förberedelse för arbetslivet identifieras? Utvecklingsområden 

kan vara svagheter som behöver utvecklas. Utvecklingsområden kan också vara 

styrkor som kan utvecklas ytterligare. 

 

Utvecklingsområden: 

- Stärka och formalisera kontakt med alumner. 

- Bygga vidare på de arbetslivskontakter som finns via kursrådet och 

involvera de representanterna i utveckling av kurser.  

- Inventera nätverk kring forskning och utveckling i verksamheter i 

närområdet. 

- Utreda möjligheter att ge handikappvetenskap på avancerad nivå, med mål 

att ta magister-/masterexamen.  

Studentperspektiv 

Bedömningsgrund: Utbildningen verkar för att studenterna ges möjligheter och 

förutsättningar att utöva inflytande över utbildningen och sin studiesituation.  

 

1. Beskriv hur utbildningen verkar för att studenterna ska ta en aktiv del i 

arbetet med att utveckla utbildningen.  

 

Det betonas redan från första dagen att studenterna måste ta en aktiv roll i sin egen 

utbildning men även att det är viktigt att de är aktiva i att utveckla och förändra 

kursen. Det sker genom kontinuerliga utvärderingar under kursens gång, där varje 

delkurs har egna utvärderingar i samband med examinationsseminariet, samt via 

en mer formaliserad kursdialog som hålls en gång under kursen på HV1, något som 

fungerar som formativ utvärdering. HV2 och HV3 har så pass få studenter att varje 

tillfälle blir en dialog med kursansvarig. Det genomförs även en djupgående, 
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formativ utvärdering i samband med sista kurstillfället. Trots detta har vi en 

utmaning att öka studenternas förståelse och medvetenhet om sina möjligheter att 

påverka både kurser och sin studiesituation. Från och med vt 18 erbjuds 

studenterna att delta i det nystartade kursrådet. Vid första tillfället var en student 

från HV1 med.  

FKK-kursen har till största del studenter som går på logopedprogrammet där 

de påverkar och är aktiva inom detta programs programråd. Utifrån vad som 

kommer upp där sker förändringar och förbättringar av kursen. 

 

2. Beskriv exempelvis hur utbildningen arbetar med kursvärderingar, 

möten mellan programansvarig/ordförande i programnämnd, 

kursansvariga och studenter där utveckling av utbildningens kvalitet är 

i fokus.  

 

HV1 har minst ett stort lärarmöte varje läsår, det ligger vanligtvis i slutet av 

vårterminen. Då diskuteras förra årets kurs och planer för nästa år läggs upp, 

utifrån erfarenheter och utifrån studenternas utvärderingar (KURT och våra egna 

utvärderingar). Förändringar i t.ex. Lisam-struktur gås igenom. Ett problem är att 

vi i maj inte vet vilka som kommer att vara delkursansvariga under kommande 

vårtermin, eftersom bemanningen görs under hösten. De senast åren har det inte 

varit ett lika stort problem eftersom vi haft en stabil lärargrupp och kunnat 

preliminärplanera vårterminen redan före höstterminens kursstart. Ansvarig för 

detta möte är kursansvarig (som för närvarande är samma som ämnets 

studierektor).  

I de fall HV2 och HV3 har olika kursansvariga sker samplanering mellan 

dessa kursansvariga före kursstart. Där följs progression mellan kurserna upp och 

förändringar utifrån det genomförs. 

Vi brukar även ha ett större HV-möte där lärare från alla kurserna möts en 

gång per år. Det är studierektor som sammankallar och ansvarar för detta möte. Vid 

detta möte behandlas bland annat ämnet som helhet och gemensamma riktlinjer för 

hur undervisningen ska bedrivas. Ett exempel på gemensamma riktlinjer är att vi 

har arbetat fram en återkopplingsmall som vi använder för återkoppling inom alla 

större inlämningsuppgifter.  

Det nystartade kursrådet, som ska fungera som programrådens motsvarighet, 

har bara träffats två gånger. Vi har där börjat dra upp riktlinjer för rådets arbete, 

men det finns mycket att utveckla. Under detta rådets första år kommer dock 

mycket av arbetet handla om att granska och följa upp denna kvalitetsrapport. En 

stor utmaning i kursrådet är att få studenterna att vilja vara med. I våras gick en 

inbjudan ut till alla studenter och endast en student nappade på inbjudan. Ett 

problem är att HV1 och HV2/HV3 har sina kursträffar på olika dagar och eftersom 

kurserna ges på distans är det få studenter som bor så pass nära att de kan ta sig till 

Linköping för att vara med på möten. De första kursrådstillfällena är planerade på 

dagar så HV2 och HV3 är på campus för att underlätta för dem att vara med. Vid 
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första mötet var en student från HV1 med på mötet, men eftersom hen gick HV1 och 

bodde på annan ort deltog hon via Skype, vilket fungerade överraskande bra.  

FKK-kursen utvärderas via en skriftlig anonym utvärdering när den första 

intensivveckan har avslutats. Denna har legat till grund för förändringar som har 

skett i kursen. Alla kurser utvärderas även vid kursutvärderingssystemet KURT. 

 

3. Beskriv hur utbildningen tillvaratar studenternas åsikter och 

erfarenheter om sin studiesituation.  

 

Förutom det som framkommer i kursdialog, egna utvärderingar och från KURT, tas 

studenternas åsikter tillvara kontinuerligt under kursens gång i samtal. I och med 

att kurserna har så lågt studentantal har varje lärare individuell kontakt med alla 

studenter, vilket underlättar att fånga upp vad som händer i studentgruppen. Det 

som framkommer under kursens gång kan leda till förändringar redan i samma 

kursomgång, genom att lärare samarbetar och rapporterar mellan olika moment 

och delkurser.  

 

Utifrån ovanstående beskrivning och analys, vilka utvecklingsområden avseende 

studentperspektivet identifieras? Hur återkopplas eventuella åtgärder till 

studenterna? Utvecklingsområden kan vara svagheter som behöver utvecklas. 

Utvecklingsområden kan också vara styrkor som kan utvecklas ytterligare. 

 

Utvecklingsområden: 

- Förmedla vikten av och möjligheterna för studenterna att ta en aktiv del i 

sin egen utbildning och i utveckling av utbildningen.  

- Inspirera studenter till att engagera sig i kursrådet. 

- Formalisera och utveckla arbetet med uppföljning av kursvärderingar.   

Jämställdhetsperspektiv  

Bedömningsgrund: Ett jämställdhetsperspektiv är integrerat i utbildningens 

innehåll, utformning och genomförande.  

 

1. På vilket sätt inkluderas jämställdhetsperspektivet i planering, genom-

förande och uppföljning och hur bidrar detta till kvalitetsutveckling? 

 

Handikappvetenskap som ämne handlar i stor utsträckning om jämställdhet inom 

flera domäner (dock ej fokus på genus), varför det är naturligt att 

jämställdhetsaspekter är med i alla delar av utbildningen. Exempel på detta är att vi 

arbetar mycket med hur lärandeaktiviteter och examination ska vara upplagda för 

att alla ska kunna deltaga utifrån sina förutsättningar. T.ex. ska det vara enkelt och 

inte orsaka osäkerhet om en student inte kan tala och därför måste lösa en muntlig 

presentation på ett annat sätt. Detta anser vi bidrar till kvalitet i utbildningen.  
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 Vad gäller genusaspekten har vi en stor övervikt av kvinnor på alla kurser, 

men det finns inget som tyder på att män som går kurserna tycker att utbildningen 

är mindre relevant, så vi tror att vi planerar och genomför kurserna på ett sådant 

sätt att alla kan finna den relevant.  

 

2. Hur integreras ett jämställdhetsperspektiv i innehåll, utformning och 

genomförande av utbildningen? Exempelvis med avseende på 

kursplaner, kurslitteratur, lärandeaktiviteter, ämnesinnehåll, 

studentpopulation och genomströmning av manliga och kvinnliga 

studenter. 

 

Jämställdhet genomsyrar ämnesområdet handikappvetenskap. En av 

forskningsmiljöerna bakom utbildningen (Linnecentrum HEAD) har en egen 

jämställdhetsplan som effektivt har tillämpats i vardagen. Detta tänkande 

kännetecknar även utbildningen i handikappvetenskap. Fokus är på jämställdhet 

oavsett funktionsnedsättningar men detta spiller över på jämlikhet mellan kvinnor 

och män och till övriga diskrimineringsgrunder. 

Bortsett från standardformuleringar finns inget specifikt framskrivet i 

kursplanen som lyfter jämställdhetsperspektivet ur andra aspekter än kring det 

centrala i handikappvetenskapen. Vad gäller standardformuleringen under ”övrig 

information” försökte vi när vi skrev kursplanerna få in att kursen bedrivs så att alla 

individers erfarenheter och kunskaper tas tillvara oavsett diskrimineringsgrund, 

men det fick vi inte igenom utan där står bara att det handlar om ”män och 

kvinnor”, vilket vi tycker är en brist.  

Vi har inte haft någon obligatorisk litteratur tidigare så det är svårt att säga 

om hur den litteratur som använts ser ut ur ett jämställdhetsperspektiv. Den bok vi 

själva skriver nu och som kommer att användas på kurserna är skriven av en 

blandning av kvinnor och män med olika funktionsnedsättningar och olika etnisk 

och social bakgrund.  

Studentpopulationen har en stor övervikt av kvinnor, vilket speglar hur det 

ser ut i arbetslivet inom handikappvetenskapsnära verksamheter och eftersom 

många studenter kommer från arbetslivet är det inte så förvånande. Det finns en 

utmaning i att locka fler män till utbildningen, men i förhållande till övriga aspekter 

är studentgruppen i högsta grad heterogen. Det är svårt att uttala sig om 

genomströmningen för män i förhållande till kvinnor eftersom det är så få män som 

läser kurserna.  

Det finns även en övervikt av kvinnor bland lärarna på kursen så vid framtida 

rekryteringar kan det vara bra att ha det i åtanke. Lärargruppen är, precis som för 

studenterna, heterogen i övrigt.  

Sammansättningen av kvinnor och män på FKK ser liknande ut som på HV-

kurserna. Logopedprogrammet har en stor övervikt av kvinnliga studenter.  
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Utifrån ovanstående beskrivning och analys, vilka utvecklingsområden avseende 

jämställdhetsperspektivet identifieras? Även andra likavillkorsaspekter kan lyftas. 

Utvecklingsområden kan vara svagheter som behöver utvecklas. Utvecklings-

områden kan också vara styrkor som kan utvecklas ytterligare.  

 

Utmaningar: 

- Locka fler män till våra kurser. 

- Eventuellt se över hur jämställdhetsaspekter skrivs fram i kursplaner.  

 

Nyckeltal  
 

Söksiffror  

 

Tabell 2 visar förstahandssökande fördelat på män och kvinnor samt totalt för HV1-

3 samt FKK. Där kan också utläsas att antalet förstahandssökande per plats legat på 

runt 1 på alla fyra kurserna de senaste åren, men att en nedgång skett för HV2 och 

FKK inför i år.  

 
Tabell 2.  

Sökande Planeringstal Totalt antal 
sökande 

Förstahandssökande Förstahands-
sökande per 

plats 
totalt kvinnor män 

Handikappvetenskap 1 
     

HT2013 25 139 22 20 2 0,9 

HT2014 22 201 35 31 4 1,6 

HT2015 26 293 24 20 4 0,9 

HT2016 28 135 23 17 6 0,8 

HT2017 28 240 30 24 6 1,1 

HT2018 28 218 39 33 6 1,4 
Handikappvetenskap 2 

     
HT2013 10 19 6 4 2 0,6 

HT2014 7 23 8 7 1 1,1 

HT2015 10 43 18 15 3 1,8 

HT2016 12 26 13 11 2 1,1 

HT2017 12 33 8 7 1 0,7 

HT2018 12 20 7 6 1 0,6 
Handikappvetenskap 3 

     
HT2014 3 16 8 7 1 2,7 

HT2015 5 6 2 1 1 0,4 

HT2016 5 14 9 9 0 1,8 

HT2017 5 10 8 7 1 1,6 

HT2018 5 9 6 5 1 1,2 
FKK 

      
HT2014 15 33 13 13 0 0,9 

HT2015 15 40 18 18 0 1,2 

HT2016 15 36 14 13 1 0,9 
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HT2017 15 38 23 23 0 1,5 

HT2018 15 32 10 2 8 0,8 

 

 

Genomströmning 

Tabell 1 återfinns under avsnittet om utformning och genomförande och 

kommenteras där.  

 

Kursutvärdering 

Resultat från KURT återfinns i tabell 4. Medelbetyget har på alla kurser varit som 

lägst 3. Dock ska noteras att siffrorna baseras på ett mycket litet antal studenter 

varför det är svårt att säga något om vad de innebär. I de fall då betyget varit så lågt 

som 3 är det baserat på svar från en enda student. Det kan även vara värt att nämna 

att på HV1, HV3 och FKK är det aldrig någon som gett kursen ett helhetsbetyg på 

lägre än 3. På HV2 har en student angivit betyget 2, alla andra har angivit minst 3.  

På HV2, HV3 och FKK har inte KURT använts förrän de senaste åren. 

Tidigare har endast utvärderingar i möte med studenterna skett. I dylika 

utvärderingar deltar betydligt fler studenter så det som kommer ut från dessa är ett 

bättre underlag för utvärdering av kursen. Det är oklart varför vi har så låg 

svarsfrekvens på framför allt HV-kurserna, men en orsak kan vara att studenterna 

är lite utvärderingströtta och tycker att de fått fram sina synpunkter vid tidigare 

utvärderingar. Det kan också påverka att många glömmer att registrera sig på 

vårterminen (eftersom det är samma kurs som pågår över båda terminerna) och 

därför inte får utvärderingen. Det krävs registrering på kursen för att få poäng 

inrapporterat, men om inte studenten uppmärksammar att hen inte fått poäng 

förrän efter att KURT skickats ut nås inte den studenten av utskicket. Detta stöds av 

statistik för KURT, som visar på att den ofta skickas ut till ett mindre antal 

studenterna än vad vi har på kursen. 

 
Tabell 4. KURT-siffror 2014-2018 för HV1-3 och FKK. 

KURT svarsfrekvens (%) betyg 

Handikappvetenskap 1   

VT2014 17% 4 

VT2015 33% 3,44 

VT2016 12%* 3 

VT2017 17%* 3 

VT2018 18% 3,5 

Handikappvetenskap 2   
VT2017 67% 4,25 

VT2018 56% 3,4 

Handikappvetenskap 3   
VT2018 40% 3,5 

FKK   
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HT2016 40% 4,17 

HT2017 57% 3,25 

*Observera att detta motsvarar ett svar. 

 

 

Det finns ingen sammanställning från studentundersökningar på våra studenter.  

 

Kvarfaktor 

 

HV1 har sex kursträffar om 6 timmar per gång, d.v.s. studenterna träffar lärare 

under 36 timmar per 30 hp.  

HV2 har fem kursträffar om 6 timmer per gång, d.v.s. studenterna träffar 

lärare under 30 timmar per 30 hp.  

HV3 har fyra kursträffar om 6 timmar per gång, d.v.s. studenterna träffar 

lärare under 24 timmar per 30 hp. Dessutom träffar de flesta studenter sin 

uppsatshandledare under ca 20 timmar utanför dessa tillfällen, antingen genom 

närvaro på universitetet eller via Skype.  

Förutom den tid då lärare träffar studenterna sker mycket lärararbete mellan 

kursträffarna i form av diskussioner på Lisam, återkoppling på arbeten etc. Det 

läggs även mycket tid på arbete med Lisam-sidan.  

För HV1 räcker kursbudgeten till ersättning för drygt 800 lärartimmar, vilket 

motsvarar 160 timmar per delkurs. För första delkursen läggs ungefär 160 timmar 

ut, men eftersom studentgruppen brukar minska under året, lägger vi också ut färre 

timmar på senare delkurser. Totalt brukar ca två tredjedelar av de budgeterade 

timmarna läggas ut. De resterande timmarna används ofta till omfördelning till den 

mer resurskrävande HV3, framför allt för uppsatshandledning. Vi har även vid 

några tillfällen omfördelat för att kunna ta in fler studenter på HV2 och HV3.  

För HV2 räcker kursbudgeten till ersättning för knappt 350 lärartimmar. Av 

dessa läggs allt ut på undervisning. För HV3 räcker budgeten till 150 timmar, varav 

allt läggs ut på undervisning. Vi ersätter varje kandidatuppsatshandledare med 20 

timmar, vilket med ett planeringstal på 5 motsvarar två tredjedelar av budgeten. 

Dessutom tar vi ofta in fler studenter än planeringstalet. Även om inte alla lyckas 

slutföra uppsatsen behöver handledare ersättas. 

För FKK räcker kursbudgeten till att ersätta drygt 100 lärartimmar. Allt läggs 

på undervisning och vid överintag har viss omfördelning från HV1 kunnat göras.  

Sammantaget kan konstateras att den totala kursbudgeten räcker för att 

utföra kurserna på ett hållbart och kvalitativt bra sätt, även om balansen mellan 

kurserna inte är optimal. HV3 och i viss mån FKK behöver tillförsel av resurser, 

medan HV1 har goda resurser. Det kan tyckas vara lite att endast träffa lärare 24-36 

timmar på en 30 hp-kurs, men eftersom det rör sig om distanskurser ligger det i 

sakens natur att inte träffa lärare. Antal timmar som lärare och studenter möts är 

inte ett bra mått på kvalitet när det gäller distanskurser.  


