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Bedömning och handlingsplan för logopedprogrammet  

Utifrån genomförd dialog används nedanstående tabell för att ange vilka åtgärder/utvecklingsprojekt som är aktuella, hur och när de ska 
genomföras samt vem som ansvarar för genomförandet. Åtgärden/utvecklingsprojektet ska dokumenteras när det är genomfört.  

 
Vad ska 
åtgärdas/utvecklas?  

Hur ska det genomföras? När ska det vara klart?  Vem ansvarar för att 
åtgärden/utvecklingen 
genomförs?  

Områden  
1. Måluppfyllelse 
6. Studentperspektiv: 

 
Tydlighet i kursmålen, 
upplevd stress i studierna, 
progression i 
basgruppsarbetet. Ibland 
låg svarsfrekvens på 
utvärderingar. 

Ny tentamenstruktur första terminerna, 
tydliggörande av kursmål vid basgruppsarbete, 
införande av basgrupp i storgrupp på högre 
terminer, informationsträffar inför tentamina, 
uppföljningsarbete för studenter med 
svårigheter nå målen individuellt och i grupp. 
Tydliggöra att kursråd och utvärderingar är en 
viktig återkoppling för programmet inför att 
bedöma lämpliga förändringar. Pågående 
arbete med förståelse för målen, information 
inför och återkoppling av prestationer vid 
examinationer. 

Ny kursstruktur T1+T2 
implementeras ht18/vt19. 
basgrupp i storgrupp 
implementeras ht18-vt19.  

PA, kursansvariga 
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Områden  
2. Utformning och 
genomförande 
4. Lärarkompetens: 
 
Basgruppsarbetets 
progression och 
evaluering 

 
Lärarstaben är liten och 
vissa lärare utnyttjas 
väldigt mycket vilket ger 
sårbarhet vid frånvaro 

Ny struktur med basgruppsarbete i storgrupp 
för att öka studenternas ansvar på de högre 
terminerna. Arbete med att utveckla 
bedömningskriterier i basgruppsarbetet för att 
säkerställa koppling till lärandemålen.  

 
Dialog med institution om rekrytering av 
individer till större och stabilare block av 
undervisningsåtaganden 

2020 
 
 
 

 
 
 
 

Våren 2019 inför läsåret 
2019/2020 

PA, institution (proprefekt) 

Områden  
2. Utformning och 
genomförande 
5. Arbetslivsperspektiv: 

 
VFU platser saknas ofta 
under sent 
planeringsstadium 

Brist på VFU platser diskuteras med landsting 
och kommuner, VFU enheter inom nya 
områden, utveckla alternativa former för VFU 
som kliniskt träningscentrum (Clinicum, tex 
simulerade patienter), målstyrd auskultation, 
röstträningsuppdrag i samhället 

2020 – 2021 Fakultetsledning i samverkan med 
Region Östergötland, kommunerna och 
sydöstra sjukvårdsregionen. PA 
koordinerar letande av alternativa VFU 
former. Kontaktperson gentemot 
Clinicum. 
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Områden  
1. Måluppfyllelse 
7. Jämställdhet: 

 
Söktryck ht18 sjunkit 
nationellt, ojämn 
könsfördelning i 
yrkeskåren och 
studentgrupperna 

Nationella diskussioner initierades vid LOG 
programmöte okt 2018 i Gbg. Involverar 
sannolikt arbetsgivare och fackliga 
organisationer.  

2019 eller 2020 Nationellt initiativ bevakas av PA. 
Fakultetsledningsintresse. Diskussion 
med fakultetens kommunikatörer. 

Områden  
2. Utformning och 
genomförande 
4. Lärarkompetens: 

 
Kursadministration är 
omfattande hos lärare.  
Behov av ökad kompetens 
inom alternativa VFU 
arenor 

Diskussion med institution som får väga 
nuvarande besparingskrav på adm strukturer 
mot lärarnas behov.  
 
Öka lärarkompetensen kring alternativa VFU 
former tex simulerade patienter och röstträning 
i samhället (dvs icke-sjukvårdsmiljö).  

2020 PA, institution proprefekt 

Område  
7. Jämställdhet: 

 
Likavillkors arbetet 
behöver kommuniceras. 

Informationsarbete från fakultet och program, 
synliggörande på lärplattform och i 
undervisning. Synliggöra Lika villkorsarbetet 
via tex studievägledare och studentkår.  

2020 PA, fakultetsledning (prodekan 
utbildning), studievägledare 

 
Efter att en åtgärd slutförts rapporterar programansvarig/ordförande i programnämnd/prefekt till detta till dekan. Därtill ska dokumentation 
av genomförd åtgärd biläggas handlingsplanen.  
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