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Måluppfyllelse1  

Bedömningsgrund: 
- Utbildningens utformning, genomförande och examination säkerställer att studenterna

uppnått målen inom samtliga kunskapsformer enligt examensordningen när examen
utfärdas.

Redogör för nedanstående. Använd gärna exempel i beskrivningen. 
- Hur säkerställs de nationella examensmålen genom lärandemål och examinationsformer? För 

denna redogörelse ska det fakultetsspecifika verktyget användas (matrisen, CDIO, 
progressionskarta eller motsvarande).

- Kommentera utifrån det fakultetsspecifika verktyget hur de nationella examensmålen 
säkerställs med hjälp av lärandemål, lärandeaktiviteter och examination.

- Beskriv hur utbildningen arbetar för att för studenterna tydliggöra kopplingen mellan 
examensmål, lärandemål, lärandeaktiviteter och examination.

- Hur arbetar ni inom utbildningen med progression, såväl avseende lärandemål, 
lärandeaktiviteter och examinationer? 

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. 

Programöversikt 

Logopedprogrammet omfattar åtta terminers heltidsstudier, totalt 240 högskolepoäng (hp). 
Programmet utgörs av de huvudsakliga ämnesområdena logopedi och medicin samt utöver dem, 
också lingvistik, fonetik, psykologi och pedagogik. I kurserna integreras de olika ämnesområdena. 
Hösten 2016 infördes ett nytt interprofessionellt curriculum vid Med fak, vilket innebar att 
grundutbildningarnas utbildningsplaner behövde revideras varvid Logopedprogrammet även 
genomförde vissa andra förändringar. Logopedprogrammets nya utbildningsplan (MALO2) består av 
11 kurser samt en valbar kurs omfattande 7,5 hp på T7 (som endast marginellt berörs i denna 
utvärderingsrapport). Införandet av den nya utbildningsplanen pågår. Hösten 2018 startas termin 5 
enligt nya utbildningsplanen, vilken under terminerna 5-8 dock endast avviker mot den gamla genom 
att en kandidatuppsatskurs är ersatt med en kurs i ämnesområdet vetenskapsmetodik. Samtliga 
studenter som läsåret ht2017/vt2018 läste T5/T6 har dock på frivillig bas redan övergått i nya 
utbildningsplanen, varför de enda studenter som under läsåret ht2017/vt2018 fortfarande läste enligt 
tidigare utbildningsplan var avgångskullen T7/T8. Föregående utbildningsplan har utvärderats med 
god kvalitet av UKÄ 2014. Målmatrisen (bilaga 1) som korrelerar utbildningsplanens mål mot 
programmets kursmål täcker samtliga kursmål även i den utbildningsplan som börjar gälla ht2018 
(MALO3), där termin 1 delats upp i en medicinsk del och en språkvetenskaplig del som löper 
parallellt.  Motsvarande förändring för T2 genomförs vt2019 enligt en ytterligare beslutad förändring 
av utbildningsplanen (MALO4). 

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. 
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Hur logopedprogrammet är uppbyggt 

Nedan visas en översikt över logopedprogrammets kurser i MALO2. 

Figur 1. Översikt över logopedprogrammets kurser som gällde från höstterminen 2016 (MALO2), 
vilket även gällde ht2017/vt2018 som är den tidsperiod denna rapport huvudsakligen behandlar. 

Termin 1 och 2 utgörs av två kurser som totalt omfattar 60 hp. Under den första kursen (termin 1) 
introduceras grundläggande teoretiska och professionella begrepp och färdigheter som är av betydelse 
för fortsatta studier inom logopedprogrammet och logopedisk yrkesverksamhet. Dessa grundläggande 
begrepp och färdigheter vidareutvecklas sedan under den andra kursen (termin 2) genom att de 
tillämpas i olika kontexter ur ett utvecklingsperspektiv. Strimmorna ”vetenskaplig metod och 
informationskompetens” och ”Egen röst och eget tal” inleds under det första läsåret för att 
regelbundet återkomma under programmet. Vidare introduceras kunskap om det kommande yrket i 
och med att logopedens profession och verksamhetsfält studeras. Termin 3 utgörs av grundläggande 
studier om tal- och språkstörning hos barn i relation till typisk tal- och språkutveckling hos såväl en- 
som flerspråkiga barn. Termin 4 utgörs av teoretiska och praktiska studier av tal, språk, 
kommunikations- och sväljningsproblem hos barn och vuxna inom habilitering och rehabilitering. 
Under termin 5 och 6 berörs fördjupade teoretiska och praktiska kunskaper om röst- och talförmågan 
samt om olika typer av tal- och språkstörning hos barn. Parallellt med dessa studier löper en kurs i 
statistik och vetenskapsmetodik som syftar till att förbereda den studerande inför examensarbetet.  
Under termin 7 studeras kommunikations- och sväljningsproblem hos vuxna och arbetet med 
examensarbetet på avancerad nivå inleds. Under termin 7 ska även en valbar kurs på 7.5 hp med 
logopedisk inriktning genomföras. Hela termin 8 är sedan vikt för examensarbetet.  
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Undervisningsformer och progression inom programmet 

Inom logopedprogrammet utgör det studentcentrerade och problembaserade lärandet grunden i 
undervisningen. Olika studentaktiva lärandeaktiviteter används och innefattar exempelvis basgrupp, 
seminarier, efterläsningar, individuella uppgifter, rapporter (inkl examensarbete), 
färdighetsträningar, verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och fältstudier. En variant av flipped 
classroom tillämpas genom hela programmet genom strukturen med efterläsningar. Utgångspunkten 
för arbetet i basgrupp och studenternas självstudier utgörs av en vinjett (alternativ beteckning 
scenario) som presenteras via LISAM. Efterläsningarna är kopplade till varje vinjett och innebär att 
studenterna efter genomförda aktiviteter enskilt och i basgruppen ungefär veckovis erbjuds ett 
lärarlett tillfälle som baseras på studenternas i förväg insända frågor. Lärandeaktiviteterna under hela 
programmet väljs utifrån hur de bäst stödjer studenten i att nå lärandemålen. Lärandemålen i 
kurserna examineras fortlöpande genom bedömning av individuella prestationer i obligatoriska 
examinerande moment i form av basgrupp, seminarier, studieuppgifter och VFU. 

Examinationsformer som används inom programmet är exempelvis skriftlig individuell salstentamen, 
hemtentamen, praktisk tentamen samt individuell skriftlig uppgift. Examinationerna är både 
summativa och formativa. Betygsskalan är godkänd respektive underkänd för samtliga examinerande 
moment. Progression i examinationerna eftersträvas för att studenterna skall bli mera självständiga.  
För att uppnå betyget godkänd för en kurs krävs att samtliga i kursen ingående examinerande 
moment är godkända. 

Strimmor som löper genom utbildningen, är exempelvis muntlig framställning inkluderande egen 
röst, etik, juridik, och vetenskaplig metod inklusive forskningsetik. Strimmorna på programmet 
beaktas avseende lärandemål, lärandeaktiviteter och examination för att uppnå constructive 
alignment. 

På programmet används aktiva och varierade lärandeaktiviteter anpassade till kursernas mål genom 
hela utbildningen. Lärandeaktiviteterna under hela programmet syftar till att introducera ämnen, nya 
perspektiv och samt ge exempel från praktisk verksamhet. Under det första och andra året består 
lärandeaktiviteter främst av individuella uppgifter, seminarier och praktiska färdighetsträningar. 
Under de två sista åren på programmet fördjupas kunskaperna och fokus ligger på att kunna 
syntetisera kunskaper från olika områden och applicera dem i komplexa situationer. Det avslutande 
examensarbetet utgör ett exempel på den högsta nivån ”extended abstract level” inom SOLO-
taxonomin enligt Biggs (2003). 

För kurserna på programmet finns en progression genom att de innehållsmässigt bygger på varandra 
med kontinuerlig fördjupning och ökad komplexitet (figur 1 och bilaga 1). För att säkerställa att 
studenterna har tillräckliga kunskaper för att gå vidare i utbildningen tillämpas behörighetskrav för 
senare kurser som definieras i utbildningsplanen. Behörighetskraven säkerställer att kurserna 
genomförs i turordning enligt regelverket. 

Kvalitetsarbete 

Kvalitetsarbete för att förbättra tydligheten och förutsägbarheten mellan nationella mål för 
logopedexamen, kursernas lärandemål, lokala mål för Medicinska fakulteten och logopedprogrammet 
och examination pågår kontinuerligt vid programmet. För varje kurs i programmet finns en kursplan 
beslutad av utbildningsnämnden för grund- och avancerad nivå vid Medicinska fakulteten efter 



5 

beredningsarbete på programmet samt i Utbildnings- och kursplanekommittén (UKK). För varje kurs 
finns även en studiehandledning i vilken lärandemål, lärandeaktiviteter och examinationer 
presenteras. Studiehandledningen skrivs av kursansvarig (som i princip alltid är examinator) för 
kursen, utifrån en fakultetsgemensam mall. För varje examinerande moment är det tydliggjort 
vilket/vilka lärandemål i form av förväntat studieresultat som det examinerande momentet avser att 
bedöma. Kvalitetsfrågor lyfts även i fortlöpande diskussioner inom programmets lärarlag vid 
programråd varannan vecka under terminerna samt vid terminsinledande heldagsmöten eller 
internat.   

Uppfylls nationella målen av programmets kursmål? 

I bilaga 1 återfinns en översiktsmatris där de nationella målen för logopedexamen enligt 
Högskoleförordningen (SFS 1993:100, med uppdateringar) matchas mot lärandemålen i 
logopedprogrammets samtliga kurser. Tabellen visar att samtliga nationella mål är nedbrutna till 
lärandemål i programmens kurser. Utbildningsplanens 32 olika mål återspeglas i de 139 kursmålen 
(som använts ht2017/vt2018) i 5-75 fall (medel 31.3). Avseende nationella mål för logopedexamen (13 
st) finns 5-75 matchningar (medel 31.2), avseende nationella mål för magisterexamen (9 st) finns 13-
75 matchningar (medel 36.4), avseende lokala mål för utbildningar vid Med fak Linköping (6 st) finns 
11-57 matchningar (medel (29.2), och avseende lokala mål för logopedprogrammet (4 st) finns 16-28
matchningar (medel 22.8). Omvänt korresponderar vart och ett av programmets 139 kursmål med 2-
19 mål (av 32) i utbildningsplanen (medel 7.2). Variationen i hur många lärandemål de nationella
målen matchas mot beror på hur omfattande de nationella målen är.

Ett nationellt mål för yrkesexamen som kan betraktas som omfattande är det nationella målet som i 
bilagd tabell 1 betecknas LExKF2, dvs det andra nationella målet för yrkesexamen formulerat ”visa 
såväl bred som fördjupad klinisk, pedagogisk och terapeutisk kunskap om habilitering och 
rehabilitering av röst-, tal-, språk- och sväljstörningar” är relaterat till 66 av logopedprogrammets 
lärandemål. Det är ett mål i kunskapsformen kunskap och förståelse och relateras till mål i alla kurser 
utom en; examensarbeteskursen, vilket visar på en progression i hur studenterna bygger på sina 
kunskaper och färdigheter att kunna hantera olika situationer genom utbildningen. Ett exempel på 
lärandemål i programmet som relaterar till detta nationella mål är kunskaps- och förståelsemålet 
”Förklara olika typer av tal- och språkstörningsdiagnoser hos barn” på kurs 8LOG37 på termin 3. 
Målet examineras i en salstenta bland annat genom en fråga som kan vara formulerad som följer: 
”Diskutera och problematisera vikten av att särskilja talstörningar från språkstörningar”. 

Ett exempel på ett mindre omfattande mål är det nationella målet som i bilagd tabell 1 betecknas 
LExKF4, som är det fjärde nationella målet för yrkesexamen och är formulerat som ”visa kunskap om 
relevanta författningar” och uppfylls genom 5 matchade lärandemål, förekommande i termin 1, 2, 5 
och 8, i ökande taxonomisk komplexitet. Ett exempel på ett tidigt förekommande lärandemål är 
”beskriva hälso- och sjukvårdens samt socialtjänstens uppdrag”. Senare i programmet återfinns 
kunskapsmålet ”redogöra för de lagar som styr logopedisk verksamhet”. Detta visar hur generell 
kunskap tidigt i utbildningen senare omsätts i logopedspecifik kunskap. Det nationella målet 
examineras på avancerad nivå genom att studenterna får ett webbaserat kursmaterial (se 
https://www.puma-logopedi.se/) som alla landets logopedprogram har utvecklat tillsammans med en 
jurist. Till materialet har logopedprogrammen skapat fallbeskrivningar med tillhörande frågor. 
Studenterna får besvara de utredande frågorna i en hemtenta under det sista läsåret. 
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Lyckas studenterna under utbildningen? 

I figur 2+3 nedan visas att studentkohorterna antagna ht08-ht13 tar ut examen i en andel som 
varierat mellan 63 och 76% (medel ca 71%, ingen signifikant trend över tid). Då de senare kohorterna 
evaluerats något för tidigt (mars 2018) kan dessa examinationssiffror öka något då eventuella 
studieuppehåll avbryts för fortsatta studier. Någon meningsfylld uppdelning på kön kan ej göras då 
männen är få. 

Figur 2. Data för totalantal studenter som tar examen jämfört med antalet nybörjare i respektive 
kohort. Slutsatsen är att andelen studenter som tar examen ej är signifikant förändrad över tid 
(r=0.657, t=1.75, df=4, p=NS). De grå staplarna som knappt syns har tyvärr fått värden i spannet 0-1 
istället för %tal, men siffror kan läsas på sista raden. 

Figur 3. Föregående bild uppdelad efter kön. Inga ytterligare slutsatser kan dras. 

ht08 ht09 ht10 ht11 ht12 ht13 ht14 ht15 ht16

Logopedprogrammet
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Nästa figur (nr 4) visar att de flesta studenter som tar ut sin examen gör detta relativt nära 
utbildningens nominella 8 terminer, dvs få tar studieuppehåll.  Anledningarna till (de fåtaliga) 
studieuppehållen kan vara flera och det finns centrala bestämmelser på LiU för hur detta ska 
hanteras. Andra anledningar till studieuppehåll och till att studenter därmed inte slutför utbildningen 
inom planerad fyraårsperiod, är önskemål om att förkovra sig i ett närliggande område exempelvis 
sång och musik och föräldraledighet. 

Figur 4. Bilden ovan visar studietid till examen uppdelat i grupperna ”inom nominell studietid 4 år” 
och ”mer än 4 år”. Data från HT 2008-HT 2016 finns tillgänglig för analys. Observera att data för 
männen hanterar väldigt små numerärer och ej kan analyseras. Slutsatsen från dessa relativt få 
datapunkter är att andelen kvinnliga studenter som tar examen ej är signifikant förändrad över tid 
(r=0.656, t=1.75, df=4, p=NS). 

Figur 5 visar hur väl studenterna i en antagningskohort har framgång i sina studier i måttet godkända 
hp. Individerna i en antagen kohort följs termin för termin varför en specifik terminsstapel i 
allmänhet inte innehåller exakt de studenter som deltagit i den undervisande gruppen (pga 
studieuppehåll och återkomster). 
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Figur 5. Bilden nedan visar (blå staplar) summa individer för respektive registrerad studentkohort per 
termin (registreringar). I rött ses genomsnittligt antal poäng för aktiva under varje aktuell termin. 
Data för studentkohorterna antagna HT 2012-HT 2016 finns tillgänglig för analys. Helfart = 30 poäng 
per termin, men minns även att T7 har en valbar kurs på 7.5hp som ej tillgodoräknas programmet, 
varför dessa poängstaplar blir lägre. 

Under framtagandet av denna rapport har vi identifierat att data helt saknas för de studenter i gamla 
curriculum (MALO1) som frivilligt gått över i nya curriculum (MALO2), vilket är samtliga i kohorten 
som började ht2015. Dessa har presterat poäng som borde ingått i HT15 kohorten för T3 (ht16) -T6 
(vt18). Dessa LADOK data har efterfrågats via både fakultet och universitetet centralt men har ej 
kunnat erhållas. Därför saknas data för dessa fyra terminskohorter i redovisningen vilket syns tydligt i 
diagrammet.   

Figur 6 visar aggregerade data över de olika antagningskohorterna. 
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Figur 6. Bilden nedan visar aggregerade data per kohort över samtliga terminer i föregående bild. 

Bilden visar ett medelvärde av registrerade kullar och terminer samt medelvärde av detsamma för 
poängproduktion. Helfart = 30 poäng per termin. Notera dock att bildens medelvärde för 
poängprestationen är missvisande för alla studentkohorter som ej hunnit avsluta utbildningen. För 
HT14 kohorten finns 7 terminers prestationer utspridda på 8 terminer, dvs medelprestationen på 
24hp motsvarar ca 27.5hp per genomförd termin. HT15 kohorten saknar data efter curriculumbyte 
enligt redogörelsen ovan och är helt missvisande. För HT16 kohorten har 3 terminers prestationer 
spridits ut på fyra och inverkan av studentavhopp under första året blir även markant. Redovisad 
medelprestation på 17hp bör därför vara en bit högre än 4/3 * 17hp = 23hp. 

Slutsatsen av figur 5 och 6 är bedömningsvis att poängproduktionen per student varit helt stabil för 
kohorterna HT12, HT13 och HT14. Kohorten antagen HT15 är obedömbar pga at utsökningsdata 
saknas. Kohorten HT16 bör visa likande prestationsnivå om man korrigerar för 15-20% bortfall av 
studenter i övergången mellan T1+T2 till T3+T4 och obefintlig rapportering under T4 terminen. 

Stödsystem för studenter som inte uppnår förväntade studieresultat 

På logopedprogrammet har lokala rutiner utarbetats för att upptäcka, följa upp och vägleda studenter 
som riskerar att inte uppnå förväntade studieresultat. Möten mellan programansvarig, 
studievägledare och studentenheten genomförs regelbundet och vid behov kring frågor om återkomst, 
tillgodoräknanden och övergång till nya utbildnings- och kursplaner. Lärare, studievägledare och 
andra stödfunktioner vid LiU har ansvar för att guida studenter i behov av stöd i ett tidigt skede till 
studievägledare, studenthälsan, språkverkstad och stöd för studenter med funktionsnedsättningar. 
Studenterna utvärderar dessa rutiner kontinuerligt i LiUs studentundersökning. 

Underkända examinationer är en av de anledningar som gör att studenterna inte slutför utbildningen 
inom planerad tidsram. Efter två underkända examinationstillfällen erbjuder programmet, efter 
beslut av programansvarig, studenten individuellt stöd för att på så sätt möjliggöra mer ingående 
feedback kring examinationen. Utformandet av stödet sker i samråd med aktuell kursansvarig och / 
eller examinator. Innehållet i sådant stöd kan omfatta diskussion om strategi som studenten kan 
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tillämpa inför nästa försök. Ett kontinuerligt kvalitetsarbete angående återkoppling pågår för att öka 
förståelsen efter tentamen och inför kommande examinationer. Efter en examination finns alltid 
tillfälle till muntlig eller skriftlig återkoppling där examinator och vid behov lärare medverkar och kan 
svara på frågor kring tentamen. 

I senaste studentundersökningen 2017 (svarsfrekvens 83% på logopedprogrammet) angav 25% att 
psykisk ohälsa och 60% att negativ stress någon gång varit ett stort hinder för att lyckas med 
studierna,. Dessa siffror reflekterar tyvärr medelvärdet på Med faks utbildningar och har ökat kraftigt 
på LiU sedan tidigare studentundersökning 2010 (dubblering resp ca 40% ökning). För denna 
problematik finns ett stödsystem, såväl på programmet som på LiU när studenten själv efterfrågar 
sådant. Även föräldraledighet kan vara en orsak till studieuppehåll. Dessa studenter erbjuds 
garanterad plats vid återkomst till programmet enligt fastställda regler på LiU. 

Analys och utvecklingsområden för aspekten måluppfyllelse 

I föreliggande översiktsmatris (bilaga 1) tydliggörs att olika nationella mål är kopplade till olika 
många lärandemål med en stor variation. Nationella mål med många kopplade lärandemål kan 
förklaras av att flera av de nationella målen är väldigt breda. På samma sätt finns det nationella 
lärandemål som är kopplade till endast ett fåtal kursmål då de är mindre övergripande avseende 
komplexitet och tillämpning i kunskapsinhämtande och yrkesutövning.  

Av de nationella målen för logopedexamen är 4/13 av målen på kunskap- och förståelsenivå, 7/13 på 
färdighet och förmåga och 2/13 på värderingsförmåga och förhållningsätt. Lärandemålen för 
logopedprogrammet ligger som förväntat till stor del (51/139) på kunskap och förståelsenivå vilket 
visar på en progressionstanke där studenterna först förväntas uppnå kunskap och förståelse för att 
kunna uppvisa färdighet och förmåga i tillämpning (53/139 mål). Det kan dock vidare analyseras om 
det finns en fördel i att de nationella målens kunskapsform överensstämmer med programmets 
lärandemåls kunskapsform för att säkerställa överenstämmelse i kravnivå. De två utbildningsmålen 
avseende värderingsförmåga och förhållningsätt täcks av 35 av 139 kursmål de i vår mening rymmer 
stor mängd implicit tillämpning. Vi ser därmed ingen problematik i att andelen mål i de tre 
domänerna inte helt korresponderar med andelen kursmål som svarar mot dessa. 

Diskussioner om utbildningens helhet, progressionen mellan kurserna och examinationer förs i olika 
sammanhang där studenter är formellt representerade. Diskussioner förs också fortlöpande mellan 
kursansvarig och studenter vid kursdialoger och kursråd. Kvalitetsfrågor lyfts även i fortlöpande 
diskussioner inom programmets lärarlag vid programråd varannan vecka under terminerna samt vid 
terminsinledande heldagsmöten eller internat. De vinjetter som utgör basen för basgruppsarbetet och 
de efterföljande efterläsningarna evalueras i nuläget på en av kurserna efter varje basgruppstillfälle på 
försök för senare utvärdering.  

Nyckeltalen visar att logopedprogrammet har en god genomströmning av studenter över tid (minst 
71%). Vidare visar studentutvärderingen 2017 att studenter inte är nöjda med det stöd som erhålls 
från stödverksamheter som erbjuds centralt vid LiU. Rutiner kring strategier för att upptäcka, följa 
upp och vägleda studenter i behov av stöd behöver utarbetas på programmet i samarbete med fakultet 
och studentkår. Åtgärder som rör detta kan vara att examinera de första terminerna i mindre enheter 
än helterminstentor, vilket prövas med början läsåret ht2018/vt2019 för att låta studenterna lämna 
den mer gymnasiala kontrolmetodiken för kunskaper till den mer akademiska på mindre abrupt sätt 
än vad nu upplevs av en del. 
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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. 

Redogör för nedanstående. Använd gärna exempel i beskrivningen. 
- Vilka pedagogiska modeller/principer/utgångspunkter används och hur tillämpas de inom 

utbildningen?
- På vilket sätt arbetar utbildningen för att studenterna ska ta en aktiv roll i sina egna 

lärprocesser? Hur återspeglas detta i examinationsformerna?
- Hur arbetar utbildningen med att tydliggöra vilka krav som ställs på studenterna i deras eget 

aktiva lärande?
- 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?

- Hur arbetar utbildningen för att ge studenterna möjlighet att slutföra utbildningen inom 
planerad studietid? Analysera nyckeltal gällande genomströmning. 

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. 

Pedagogiska grundsynen styr lärandet 

Vid logopedprogrammet, såväl som vid övriga program vid Medicinska fakulteten, används 
problembaserat lärande (PBL). Se https://old.liu.se/medfak/utbildn/pedagogisk-
verksamhet/hogerartikel/1.689140/pbl-guiden.pdf. Det finns en tydlig struktur för hur studenterna 
ska introduceras i PBL under de första veckorna på programmet. 

Problembaserat lärande sätter studentens delaktighet i lärandet i fokus. Förmågan att identifiera 
behov av ytterligare kunskap samt att träna på att muntligt diskutera och argumentera både 
individuellt och i grupp är i fokus vid PBL, vilket också är viktiga förmågor för utbildningens 
användbarhet i arbetslivet. Lärandeaktiviteterna utförs antingen individuellt eller i grupp, men 
oavsett form sker alltid en individuell bedömning av studentens prestation vilket framgår tydligt i 
bedömningskriterier och uppgiftens utformning i studiehandledningen. En kontinuerlig och tidig 
integration av teori och praktik som utgår från evidens och beprövad erfarenhet finns inom 
programmet. Mellan kurserna på programmet finns en progression genom att de innehållsmässigt 
bygger på varandra. 

Olika lärandeaktiviteter används inom PBL där basgruppen (6-8 studenter) är central i programmet. 
Studenterna träffas regelbundet och bearbetar tillsammans verklighetsnära situationer. Innehållet i 
scenarierna relateras till innehållet i kurserna. Studentens egna frågor utgör grunden för lärandet och 
i basgruppen ges möjlighet att diskutera och pröva sina kunskaper. Studenten ges eget ansvar genom 
att inhämta kunskap, analysera och bearbeta scenarier enligt en problembearbetningsprocess. De 
tränar även på att samarbeta för att gemensamt bidra till varandras lärande. Utvärdering av 
basgruppsarbetet görs av studenterna och handledaren utifrån centrala processer som samspelar: 
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problembearbetning, lärande och samarbete. Syftet med utvärdering är att utveckla och föra arbetet 
framåt i basgruppen samt ge studenten möjlighet att reflektera över sitt eget lärande. Det ska göras 
gemensamt och regelbundet av studenterna och handledaren. På logopedprogrammet används också 
individuella basgruppsunderlag (IBU) i basgruppsarbetet på samtliga terminer där basgruppsarbete 
bedrivs. Individuellt basgruppsunderlag har som syfte att fungera som stöd för såväl den enskilda 
studentens som basgruppens reflektion och lärande. Det underlättar också för den enskilde studenten 
att förbereda sig och att bidra aktivt till basgruppens arbete. Studenten uppmanas att bevara den egna 
dokumentationen under studietiden. 

Lärandet sker på flera olika arenor 

Lärandet inom en professionsutbildning på avancerad nivå sker av naturliga skäl med många olika 
metoder och inom skilda organisatoriska strukturer. En omfattande infrastruktur finns tillgänglig 
inom programmet och inom LiU. En viktig del av infrastrukturen för studenternas lärande är 
biblioteket vid LiU. Logopedprogrammet har en specifik resurs i form av en kontaktbibliotekarie som 
är delaktig i lärandeaktiviteter samt är tillgänglig för studenterna i deras sökande av kunskap. Ett 
ytterligare exempel på infrastruktur är LISAM, som är en interaktiv lärplattform som programmet 
använder för kursadministration, samarbete, distribution av material och kommunikation mellan 
lärare och studenter. 

Vid Med faks skills lab Clinicum erbjuds studenterna basal träning i kontakt med simulerade 
patienter och professionsspecifika moment som logopediskt testmaterial och mätapparatur. Nyligen 
har Visualiseringbordet börjat användas för interaktiv undervisning av anatomiska strukturer baserat 
på röntgenbilder. 

Det webbaserade verktyget PUMA (Praktisk Utbildning med MultimediaAnvändning) är utvecklat i 
samarbete mellan enheterna för logopedi vid landets lärosäten. Puma är ett flexibelt och interaktivt 
hjälpmedel som ger en möjlighet att pröva sina kunskaper "i praktiken". Här finns bl. a. möjlighet att 
lyssna och relatera tal till olika funktionella svårigheter och att göra en bedömning som också kan 
jämföras med bedömningar av erfarna logopeder. 

Studenter har även möjlighet att genomföra kurser i form av utlandsstudier genom specifika 
utbytesavtal. En utbildningsspecifik internationell akademisk koordinator ansvarar för att underlätta 
för studenterna att genomföra studier utomlands. 

Ett annat verktyg som är viktigt för studentens självständiga lärprocess är individuella lärandemål 
som används vid verksamhetsförlagd utbildning (VFU). För att nå professionskompetens behövs både 
teori och praktisk tillämpning samt en kontinuerligt pågående reflektion kring förhållandet mellan 
teori och praktik. Som stöd för denna lärandeprocess utformas lärandemål inför varje VFU-period av 
studenten. Studenten ansvarar själv för att samla och spara lärandeplanerna. Alla utvärderingar från 
VFU sparas på programmet då dessa utgör betygsunderlag, men studenterna uppmanas att ta kopior 
av dem för att de skall kunna användas för analys av den professionella utvecklingen under 
studietiden. De individuella lärandemålen hjälper den studerande att skapa strategier för hur man 
uppnår kursens mål samt att tydliggöra att studenten har ansvaret för och inflytande över sitt lärande. 
Studenten får även möjlighet att följa progressionen i sin professionella utveckling eftersom tidigare 
VFU-erfarenhet ska beaktas vid formulerande av nya mål inför nästa VFU-period. Under VFU-
perioden ska studenten regelbundet diskutera hur de individuella målen uppnås med VFU-
handledaren. 
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I kurserna på terminerna 3-7 ingår praktisk utbildning i form av VFU, fältstudier samt praktiska 
moment som färdighetsträningar. Tidig patientkontakt stimulerar studenten att förstå sin kommande 
profession.  Färdighetsträning genomförs på något av Med faks kliniska träningscentra inom Clinicum 
som är ett gemensamt centrum för färdighetsträning med problembaserat och interprofessionellt 
lärande. Kunskaper kan inhämtas både genom självständiga studier och genom lärar-/handledarledd 
undervisning. Vid Clinicum finns även möjlighet till simuleringsövningar. Det finns också ett 
kommunikationsrum där studenterna kan träna samtal med simulerade patienter. Förutom Clinicum 
använder studenterna träning i verklig miljö vid röstinstruktionskurser för andra studenter vid Med 
Fak och sedan hösten 2017 även för yrkesverksamma gymnasielärare. 

Interprofessionellt lärande (IPL) mellan programmen vid Medicinska fakulteten ses som något viktigt 
vilket bl.a. framgår i följande lokala mål för fakulteten ”studenten ska ha uppnått en interprofessionell 
kompetens för att kunna arbeta i team med andra yrkesgrupper" (mål LExFF6 bilaga 1). Under 
grundutbildningen sker interprofessionellt lärande mellan studenter vid Medicinska fakultetens 
grundutbildningar (arbetsterapeut-, biomedicinska analytiker-, fysioterapeut-, logoped-, läkar- och 
sjuksköterskeprogrammen) vid tre tillfällen. Logopedsprogrammet deltar dock ej under den tredje på 
studentavdelningarna pga avsaknad av anställda kliniska handledare vid aktuella kliniker.  

Utvärderingar 

I tidigare studentutvärderingar har det vid upprepade tillfällen framförts krav på ökad tydlighet 
avseende kravnivån. Därefter har ett kontinuerligt förbättringsarbete pågått för att förbättra 
tydligheten i kravnivån. Förändringar har gjorts avseende att tydliggöra bedömningskriterier, skapa 
en enhetlig struktur i studiehandledningen där uppgifter beskrivs, samt kontinuerlig diskussion med 
studenterna kring innebörd i lärandemål. LISAM används också i högre utsträckning för att 
tydliggöra uppgifter och underlätta informationsspridning. I termin 1 har man infört ett moment där 
man diskuterar vad universitetsstudier innebär samt innebörden av ett aktivt självständigt lärande 
(kurs 8LOG12, mål FFx1, målnr 7, bilaga 1). 

Efter varje avslutad kurs utvärderar studenterna kursen, dels via det elektroniska 
utvärderingssystemet KURT och det nystartade Evaliuate. Under kursens gång äger kursdialoger och 
kursråd med närvaro av kursansvarig och i möjligaste mån ytterligare en lärare rum och dessa 
dokumenteras av en student som sedan lägger ut dem på LISAM. Utvärderingen ger en uppföljning av 
hur innehållet i kursen är kopplat till resultat i form av måluppfyllelse.  

Analys och utvecklingsområden för aspekten utformande och genomförande 

Logopedprogrammet har genomgående PBL som pedagogisk modell. PBL skapar förutsättningar för 
studenterna att ta en aktiv roll i sin lärandeprocess. Verktyg som exempelvis IBU säkerställer detta 
ytterligare. PBL och framförallt basgruppen som stödjande och examinerande moment ger stora 
möjligheter att bedöma generiska förmågor och färdigheter. Dock behöver bedömningskriterier för 
godkänt basgruppsarbete utvecklas ytterligare för att säkerställa en progression och koppling till 
lärandemål. 

Mycket lärartid åtgår på programmet för kursadministration. En översyn kring kursadministration 
och administration relaterat till infrastruktur och lärmiljöer behöver initieras. Lärartiden behöver 
prioriteras till undervisning och examination och administrativa moment minska i omfattning. Detta 
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arbete måste föras i dialog med institution och fakultet då administrativa personalen är en ändlig 
resurs och verksamhet diskuterar besparingsförslag.  

Studenterna vid logopedprogrammet genomför VFU i enlighet med nationell och internationell 
standard och studenterna uppskattar ofta innehållet i sin VFU mycket högt. I jämförelse med 
exempelvis dansk logopedutbildning med liknande utbildningsmål har vi i Sverige mera än fyra 
gånger så många dagar VFU. Det behövs ett fortsatt arbete för att säkerställa att VFU-platser 
överensstämmer med arbetsmarknaden och samhällsutvecklingen. Redan i nuläget är tillgången på 
VFU platser dålig och logopedprogrammets studenter tvingas många gånger resa till VFU orter som ej 
medger pendling och därför genererar kostnader. En diskussion med landsting och kommuner i 
närområdet pågår vid Med fak och behöver prioriteras. Vidare bör alternativa VFU former övervägas 
som målstyrda studiebesök och verksamhet vid kliniska träningscentra. Virtuella lärande miljöer 
såsom PUMA kan komplettera detta. Misslyckas dessa intentioner så kan det få till följd att den ofta 
mycket uppskattade VFU i sjukvårds- och skolmiljöer måste reduceras, vilket sannolikt sänker 
utbildningskvaliteten.  

Forskningsanknytning 

Bedömningsgrund:  
- Lärosätet säkerställer en tydlig koppling mellan utbildning och forskning i 

lärandemiljön.
- Det finns en för utbildningen relevant vetenskaplig och professionsinriktad miljö. 

Redogör för nedanstående. Använd gärna exempel i beskrivningen. 
- 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?

- På vilket sätt arbetar utbildningen med att inkludera såväl aktuell nationell som internationell 
relevant forskning?

- På vilket sätt arbetar utbildningen för att studenterna ska tillägna sig ett vetenskapligt 
förhållningssätt? 

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. 

Logopedi vid LiU 

Forskning inom logopedi vid Linköpings universitet omfattar både barn och unga och berör framför 
allt forskning om tal- och språkstörning hos barn med och utan hörselnedsättning, tal- och 
språkstörning hos vuxna samt kommunikation vid demens. Ett starkt fokus för den logopediska 
forskningen i Linköping är konsekvenser av kommunikativa funktionsnedsättningar i personers 
vardagsliv, men forskning kring specifika symptom och orsaksmekanismer förekommer också. 
Forskningen har stor klinisk relevans och den har också implikationer för samhället i stort då 
förbättrade möjligheter till kommunikation har stor betydelse för delaktighet i socialt samspel, 
utbildning och yrkesliv. Logopedi är ett relativt nytt akademiskt ämne vid LiU som är genuint 
tvärvetenskapligt och angränsar till andra ämnen. Vid avdelningen för logopedi finns utarbetade 
forskningssamarbeten med representanter från andra ämnen, vilket ger möjlighet till tvärvetenskaplig 
forskning med hög kvalitet. Flera lärare vid programmet är också verksamma inom det FORTE-



15 

finansierade forskningsprogrammet ”Life with Dementia” samt i enskilda forskningsprojekt vid andra 
institutioner på LiU som IKK, IBL och Tema barn. Linköpings universitet har en lång tradition av 
internationellt välrenommerad interaktionsforskning och en del avseende atypisk interaktion vid 
avdelningen för logopedi, audiologi och otorhinolaryngologi är under uppbyggnad. All forskning inom 
ämnet logopedi är kliniskt förankrad och flera av projekten har en uttalad patientmedverkan. 
Projekten har en tydlig förankring i utbildningen då aktuella forskare fungerar som föreläsare eller är 
aktiva i olika lärandeaktiviteter samt möjliggör examensarbeten i projekten. 

Forskningsmiljön i logopedi utmärks också av ett stort antal internationella kontakter och samarbeten 
både inom och utom Europa. Dessa samarbeten innebär, förutom att de leder ämnet logopedi framåt, 
även att studenter får möjlighet att engageras i internationella projekt för sina examensarbeten. 

Den vetenskapliga miljön inom logopedi har expanderat de senaste åren. En majoritet av de 
undervisande lärarna vid programmet är disputerade (bilaga 2) med olika specialområden och 
undervisar inom sina respektive forskningsområden. Professorer och lektorer (inkl adjungerade) står 
idag för större delen av undervisningen vid programmet.  

Den vetenskapliga produktionen i form vetenskapliga artiklar ökar från år till år som en följd av fler 
forskningsaktiva lärare och en större forskargrupp inom ämnet. Samtliga publikationer sker i 
internationella, granskade vetenskapliga tidskrifter framför allt inom logopedi, men också inom 
lingvistik, omvårdnad och hörselvetenskap.  Forskningen vid avdelningen för logopedi, audiologi och 
otorhinolaryngologi beskrivs på LiUs hemsida, https://liu.se/organisation/liu/ike/loa . 

Implementation vid programmet 

Det finns en tydlig struktur vid programmet från målen i Högskoleförordningen för yrkesexamen, via 
fakultetens mål till respektive kurs lärandemål avseende aspekten forskningsanknytning (se tex mål 
96-106 för kursen 8LOG62 på T5-T6 i bilaga 1) för att säkerställa närvaron av en vetenskaplig
skolning och relevant nationell och internationell forskning i utbildningen. Lärandemål i respektive
kurs examineras och i många lärandeaktiviteter används vetenskapliga refereegranskade artiklar som
innehåller relevant aktuell nationell och internationell forskning inom logopedi. För att kunna
tillgodogöra sig forskning är det nödvändigt att studenterna utvecklar sin förmåga gällande
vetenskapliga metoder och vikten av evidens och evidensvärdering inom logopedi. I ett flertal
lärstödjande aktiviteter arbetar studenterna med att relatera bedömning och intervention för
patienter inom logopediska områden till rådande evidensläge. I flera fall används artiklar som är
skrivna av forskare som finns vid avdelningen för logopedi och som har undervisningsuppdrag på
logopedprogrammet.

Innehållet i kurserna motsvarar i närmast samtliga fall den kompetens och forskningsområde som 
kursansvarig lärare för respektive kurs har. Detta säkerställer att aktuell och relevant forskning 
inkluderas i undervisningen. Till varje kurs knyts dessutom forskare som till exempel 
basgruppshandledare, föreläsare och tentatorer. De undervisande lärarna som tillika är forskare 
använder sin egen och andras forskning som underlag vid t ex föreläsningar och seminarier. Varje 
enskild forskare i logopedi har nationella och internationella forskarkontakter som när dessa besöker 
LiU också har föreläsningar och seminarier för grundutbildningsstudenter. 

Under hela utbildningen återfinns lärandeaktiviteter avseende vetenskapligt förhållningssätt. Med 
start redan i termin 1 påbörjas lärandeaktiviteter som att skriva rapport med vetenskaplig struktur, 
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databassökningar, kritisk granskning av vetenskapliga artiklar och vetenskapliga metoder. Tredje året 
genomförs en stor kurs i vetenskaplig metodik med träning i formulering av forskningsplaner och 
rapportskrivning. Fjärde året genomförs examensarbetet på masternivå under handledning. Utifrån 
förekommande forskningsområden vid avdelningen för logopedi ges studenterna möjlighet att välja 
fördjupningsområde för examensarbetet. 

Analys och utvecklingsområden för aspekten forskning 

Arbetet med att stärka och utveckla forskningen inom logopedi vid LiU pågår kontinuerligt och de 
seniora forskare som finns på avdelningen är aktiva med att söka forskningsanslag för att ytterligare 
öka forskningens både bredd och djup. Det är viktigt att fortsätta det arbete som har bedrivits så att 
logopediforskningen blir en del av utvecklingen av programmets innehåll och kommer studenterna 
tillgodo i sina studier. Arbetet med att stimulera studenter till vidare studier efter grundutbildningen 
bör fortsätta och systematiseras genom bland annat informationsinsatser om studier på avancerad 
nivå, forskarutbildning och specialistexamen för logopeder. Dessa intentioner kan på sikt stimuleras 
av det initiativ angående ett eventuellt förslag om femårig utbildning som bearbetas i nätverket för 
ledningarna vid logopedprogrammen i Sverige. Detta skulle även förenkla hanteringen av 
specialistcertifiering av logopeder i Sverige vilket idag endast fått en ytterst liten spridning sedan 
möjligheten skapades år 2015. 

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. 

Redogör för nedanstående. Använd gärna exempel i beskrivningen. 
- Fyll i den tabell över lärarkompetens som bifogas mallen.
- Beskriv och kommentera den sammantagna kompetens som lärarna, som medverkar i 

utbildningen, har i förhållande till utbildningens behov avseende
o vetenskaplig,
o pedagogisk och
o i förekommande fall professionsrelaterad kompetens.

- Beskriv andra lärarresurser som är nödvändiga för utbildningens genomförande.
- Vilka kompetensutvecklingsinsatser, i förhållande till utbildningsuppdragets behov, görs?
- Hur har stabiliteten i lärargruppen sett ut över tid? Hur bedöms stabiliteten i lärargruppen se 

ut under de närmast kommande 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.  

Redovisning lärarinsatser helåret 2017 och kvantifiering av fast anknutna lärare 

Lärarinsatserna på logopedprogrammet är redovisade i tabell 2. Dels finns all Sharepoint-registrerad 
undervisning kalenderåret 2017 redovisad (VT18 har ännu ej sammanställts och har därmed ej kunnat 
analyseras) som ekvivalent arbetstid knuten till programmets kurser och administration (undantaget 
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VFU handledning som enbart regleras ekonomiskt i redovisningen). Dels är de undervisare som utgör 
kärnan i lärarstaben markerade som individer med sin avtalade procentsats undervisning i tjänsten. 
Det ses omedelbart i lärartabellen i bilaga 2 att en stor del av undervisningen utförs av personer med 
lösare koppling till Med fak / LiU än som del i ett samverkande lärarlag. Siffror att notera i detta är år 
2017 noterades 7976 undervisningstimmar motsvarande 4.69 st 1700 timmars heltidsinsatser, medan 
lärarlaget har 3.65 heltidstjänster konterat. Detta är förstås oundvikligt – specialkompetens köps in 
från såväl Region Östergöterland, som andra institutioner vid LiU och andra logopedutbildningar i 
Sverige. Ett nätverk för samverkan med lärare måste då skapas och vidmakthållas för att utbildningen 
ska kunna administreras, kontrolleras och vidareutvecklas. 

Lärarnas kompetens 

Angående vetenskaplig kompetens var merparten av de lärare som gjorde större insatser mer än 100 
timmar, år 2017 disputerade (14/21). Av dessa var 8 docenter och 4 professorer. Av de 6 lärare som 
inte var disputerade är 4 inskrivna som forskarstuderande, övriga två adjunkter som nu gått i pension. 
För närvarande är samtliga lärare anställda vid avdelningen för logopedi, audiologi och 
otorhinolaryngologi och som undervisar på logopedprogrammet forskningsaktiva; två professorer 
(teknisk audiologi och otorhinolaryngologi), en biträdande professor (logopedi), tre lektorer, en 
disputerad adjunkt och tre undervisande doktorander (en på 50%, en på 20% och en på 10-20%). 

Flera av lärarna har medverkat i läroböcker inom området, både som redaktörer och kapitelförfattare. 
Beträffande professionsrelaterad kompetens är fyra tillsvidareanställda inom avdelningen 
legitimerade logopeder. 

Alla lärare har genomgått Didacticums kurser som är relevanta utifrån anställningens och 
utbildningens behov. Kurs i PBL-handledning planeras in tidigt för alla som är BG-handledare. Övriga 
kurser planeras in efterhand beroende på individuella arbetsuppgifter och behov. Konferenser och 
kurser inom pedagogik samt logopedi med relevans för utbildningen prioriteras. Utöver detta får 
adjunkter som är forskarstuderande kompetensutvecklingstid för att möjliggöra doktorandstudierna. 

Nulägesanalys och framtida utveckling 

Lärargruppen har de senaste åren genomgått stora förändringar och verksamheten har till mycket 
stor del varit beroende av ett fåtal personer som genomfört mycket omfattande undervisningsinsatser 
(data för 2017 i bilaga 2). Under 2017 avslutade två professorer sina anställningar (utlandsrekrytering 
resp pension) samtidigt som ett tioårigt avtal om lärarinsatser med en LiU institution behövde sägas 
upp pga kostnadsnivå och bristande tjänsteprofilering gentemot logopedprogrammets behov. 
Nyrekrytering av tre vikarierande lektorer genomfördes vilka nu ersatts med två fasta 
tjänsteinnehavare vilket väcker förhoppning om förbättrad stabilitet. Under 2018 har 
tjänstgöringarna för två timanställda pensionerade lärare (ämneskompetenta men ej disputerade) 
avslutats. Under senare tid har en logoped disputerat vid LiU och för närvarande finns fem 
doktorander knutna till avdelningen för logopedi, vilket innebär att de dels kan relatera sin 
undervisning till pågående forskningsprojekt redan nu, dels att de vid behov och ekonomiska 
förutsättningar kan rekryteras som lektorer vid programmet efter disputation. 

Under de senaste åren har det pedagogiska utvecklingsarbetet fokuserat på curriculumarbetet, på att 
utveckla det studentaktiva lärandet samt att utöka inslaget av erfarenhetsexperter i undervisningen. 
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Analys och utvecklingsområden för aspekten lärarkompetens 

För närvarande finns en biträdande professor i logopedi som också är ämnesföreträdare. Så snart 
meriteringen är fullgjord är det önskvärt att den biträdande professorn befordras till professor. En av 
de nyanställda lektorerna som är docent i språk och kultur kommer under det kommande året att 
ansöka om befordran till biträdande professor i logopedi. F.n. finns en docent i logopedi, och en av 
programmets lektorer kommer att ansöka om docentur under det kommande året. Samarbete med 
programmets värdinstitution om rekrytering av redan anställda lärare till att verka mer stabilt och 
omfattande på programmet har tagits och namnförslag finns för närmaste framtiden. 

Vi ser lärande i alternativa miljöer än VFU som en viktig framtida läraruppgift som kräver delvis nytt 
pedagogiskt tänkande och stora utvecklingsinsatser.  I dagsläget finns endast ett fåtal tillfällen där 
patientmedverkan förekommer i universitetsmiljö. På logopedprogrammet har vi nyligen 
implementerat ett moment där studenter redan på sin första termin får möte personer med afasi i 
syfte att få erfarenhet av samtal med personer med kommunikativa funktionsnedsättningar. Detta 
moment är mycket uppskattat av såväl studenter som personer med afasi och denna typ av inslag 
skulle kunna genomföras vid flera tillfällen under utbildningen. Vidare har en diskussion kring ökad 
medverkan av simulerade patienter och närstående inletts med Clinicum. Sedan hösten 2017 bedrivs 
undervisning i röstteknik för gymnasielärare i stadens skolor som ett obligatoriskt moment på T5. 

Arbetslivsperspektiv 

Bedömningsgrund:  
- Utbildningen är användbar och utvecklar studenternas beredskap att möta förändringar i

arbetslivet.

Redogör för nedanstående. Använd gärna exempel i beskrivningen. 
- Hur arbetar utbildningen med att säkerställa att studenterna förbereds för arbetslivet?
- Hur samverkar utbildningen med omgivande samhälle? Hur bidrar samverkan till kvalitet i 

utbildningen?
- På vilket sätt inhämtar ansvariga för utbildningen information som är relevant för 

utbildningens användbarhet och förberedelse för arbetslivet?
- Hur följs arbetslivsperspektivet upp i syfte att säkerställa att utbildningen är användbar och 

förbereder studenterna för ett föränderligt arbetsliv?
- Hur arbetar utbildningen med att följa upp och tillvarata alumners erfarenheter? 

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. 

Inom programmet finns olika lärandeaktiviteter som ger studenterna möjlighet att öka sin 
anställningsbarhet. 

Färdighetsträning inför VFU 

Färdighetsträningar på Clinicum där studenterna tränar bedömnings- och interventionsstrategier i 
aktuella scenarion/patientfall är också ett led i att förbereda studenterna för kommande arbetsliv. 
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Interprofessionella moment återkommer på programmet från termin 2 till termin 7. Ett gemensamt 
interprofessionellt curriculum för utbildningar på medicinska fakulteten möjliggör för studenterna att 
träna på teamarbete. Ett moment innebär att studenterna i interprofessionella studentteam fördjupar 
sig inom förbättringskunskap genom att arbeta med ett specifikt problem ute i en vårdverksamhet.  

Omfattande VFU med svårigheter att tillgodose behovet 

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) ger studenterna möjlighet till kontakt med potentiella 
arbetsgivare samt ger en bred insyn i den yrkesrollen på marknaden. Under programmet 
genomförstudenterna totalt ca 3+6+3+3+3 = 18 veckor VFU fördelat på termin 3, 4, 5, 6 och 7. Därtill 
kan en valfri 7.5 hp VFU fördjupningskurs genomföras under T7 från ht2018. VFU-platserna är 
fördelade i olika verksamheter både inom landstingsorganisationen och kommunerna för att få en 
variation som möjliggör en förberedelse inför ett föränderligt arbetsliv som logoped. Allt sedan 
programmet startade har vi pga stora svårigheter att hitta VFU platser i närområdet också utfärdat 
förfrågningar till närliggande regioner, såväl som till kända VFU platser även längre bort i landet om 
att de vill ta studenter på VFU från oss, vilket medfört att vi i dagsläget har studenter på många orter 
runt om i landet. Inför varje termin behöver ett stort arbete läggas ned för att hitta erforderligt antal 
VFU platser. VFU utomlands har ännu endast prövats i begränsad omfattning i svensktalande miljö 
(Åland). VFU i andra länder är ofta svårt med hänsyn till språk, kultur och behandlingstraditioner. Vi 
utesluter dock inte möjligheten att prova detta i de nordiska länderna om någon student skulle vara 
intresserad. Dessa processer stöds av en internationell koordinator på programmet och av Med fak 
Internationals påverkansarbete.  

På programmet finns administratörsresurs omfattande 30% med uppgift att arbeta med VFU-
beställningarna gentemot de verksamheter som vi har avtal med (RÖ och kommunerna i 
Östergötland). Dessutom arbetar en klinisk adjunkt inom RÖ också med övergripande VFU-frågor. 
Ett VFU-nätverk för logopeder finns sedan många år för att kontinuerligt diskutera strategiska frågor 
och utvärdera samarbetet. 

Internationalisering 

På programmet pågår ett aktivt arbete med internationellt utbyte för studenter och lärare med målet 
att förbereda studenter för en föränderlig arbetsmarknad. Logopedprogrammet deltar i medicinska 
fakultetens internationella utbytesprogram med andra universitet i Norden, Europa och övriga 
världen. Detta innebär att vi har både in- och utresande studenter. Det är dock uppenbart att VFU i 
land med annat språk än de studenten känner väl är mycket svårt inom många områden av logopedin. 

Nationellt och internationellt nätverksarbete 

Programledningen deltar regelbundet i nationella träffar ordnade för samtliga Sveriges 
utbildningsorter där specifika professionsfrågor inklusive framtidsvisioner för yrket diskuteras. Dessa 
möten möjliggör också en nationell standard och samstämmighet för att förbereda studenterna för 
yrkeslivet. Ämnesföreträdaren i logopedi deltar också i det nationella nätverket för forskning inom 
logopedi som träffas två gånger per år. Vidare deltar lärarna i nationella samt internationella 
konferenser med såväl fokus på forskning samt utbildningen inom logopedi för att inhämta kunskap 
om professionens utveckling. Det finns även ett nätverk avseende flerspråkighetsmomenten under 
logopedutbildningen där representanter för samtliga logopedutbildningar i norden är representerade. 
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Syftet med nätverket är att utveckla och homogenisera undervisningen om flerspråkighet vid de olika 
logopedprogrammen. 

Avnämarnas inflytande över utbildningen 

Programledningen har ända sedan programmet startade 2003 haft ett nära samarbete med 
verksamhetsrepresentanter för att säkra att arbetslivsperspektivet i utbildningen är relevant och 
aktuellt. I utbildningsnämnden där fakultetsövergripande frågor bereds och beslutas deltar 
verksamhetsrepresentanter. I programmets eget programutskott finns sedan många år 
verksamhetsrepresentant från RÖ för att säkra utbildningens relevans. Vidare sker ett samarbete med 
VFU-handledare gällande VFU-frågor genom regelbundna handledarkonferenser och träffar. I 
samband med dessa träffar erbjuds även handledarna viss fortbildning. 

Analys och utvecklingsområden för arbetslivsperspektivet 

Studenten ska under utbildningen utveckla en professionell och interprofessionell kompetens samt 
handlingsberedskap för att kunna möta ett föränderligt omgivande samhälle. Detta är en utmaning 
som programmet står inför och som behöver analyseras vidare. Det är också viktigt att ha en variation 
av VFU-platser för studenterna inom olika verksamheter och speciellt utveckla samverkan med nya 
verksamheter och orter för VFU pga stora svårigheter att rekrytera VFU-platser. Logopedins volym i 
samhället växer, framförallt inom kommunala sektorn, med nya tjänster inom skola samt barn- och 
äldreomsorg. Representanter från verksamheterna har en tydlig position i beslutande organ. Det finns 
även kontaktytor mot verksamheter inom olika sektorer i samhället (tex äldreomsorg) i avsikt att 
bredda anställningsbarheten hos våra utbildade logopeder. 

I dagsläget har programmet inga alumniundersökningar. Detta arbete behöver initieras av Linköpings 
universitet för att säkerställa att utbildningen är relevant och examinerar anställningsbara studenter. 

Studentperspektiv 

Bedömningsgrund:  
- Utbildningen verkar för att studenterna ges möjligheter och förutsättningar att utöva

inflytande över utbildningen och sin studiesituation.

Redogör för nedanstående. Använd gärna exempel i beskrivningen. 
- Beskriv hur utbildningen verkar för att studenterna ska ta en aktiv del i arbetet med att 

utveckla utbildningen.
- Beskriv exempelvis hur utbildningen arbetar med kursvärderingar, möten mellan 

programansvarig/ordförande i programnämnd, kursansvariga och studenter där utveckling 
av utbildningens kvalitet är i fokus.

- Beskriv hur utbildningen tillvaratar studenternas åsikter och erfarenheter om sin 
studiesituation. 

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. 
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Former för studentinflytande 

Det finns en formaliserad struktur för studentsamverkan inom programmet. I utbildningsnämnden 
där beslut och frågor bereds på fakultetsnivå medverkar studentrepresentanter utsedda av Consensus. 
Vid programmet finns ett programutskott där programspecifika frågor hanteras och beslutas. Där 
finns 2 studentrepresentanter utsedda av sektionen och även adjungerad studievägledare. Möten 
genomförs 2-3 gånger per termin och leds av programansvarig. Vid möten i programutskottet beslutas 
exempelvis om rutiner och olika satsningar där studenter bidrar med viktiga synpunkter kring 
kvalitet. Studentrepresentanterna har även en egen punkt på agendan där de har möjlighet att lyfta 
frågor från sektionen eller övriga studenter på programmet. Programutskottet dokumenteras i form 
av protokoll som är offentlig handling inom universitetet. 

Under varje kurs schemaläggs regelbundet kursdialoger samt ett kursråd för att studenterna i närtid 
till undervisningen ska kunna återkoppla sina erfarenheter och synpunkter. Kursråd och kursdialoger 
dokumenteras i form av minnesanteckningar som görs tillgängliga för studenter och medarbetare på 
LISAM. Studenternas synpunkter beaktas i den mån det är möjligt vid planering av kursens 
fortsättning och inför nästa kurs (som går ett år efter föregående). Utvärderingar och förändringar 
kommuniceras sedan till nästkommande årskull i samband med kursstart. 

Utöver dessa formaliserade möten har studenterna fortlöpande möjlighet att kontakta kursansvariga 
och övriga lärare för frågor och diskussion. Information till studenterna som har föranletts av sådana 
frågor delges alla studenter i kursen, exempelvis på LISAM. Även det problembaserade lärandet 
möjliggör för den individuella studenten att, inom givna ramar, vara med och påverka upplägget av 
sin utbildning och vara delaktig i dialog med medstudenter och lärare. 

Stödsystem för enskilda studenter 

När en student har behov av att anpassa utbildningen och exempelvis ha ett annat upplägg vad gäller 
studietakt har programansvarig ett nära samarbete med studentenheten, ffa studievägledare, för att 
diskutera och i största möjliga mån anpassa utbildningen efter studentens behov med bibehållen 
kvalitet. Individuell studiegång planeras i samråd med student, programansvarig och studievägledare. 

Kursutvärderingssystemets data 

Strukturen för utvärdering har hittills varit att varje kurs i programmet utvärderas genom den fasta 
verksamhetssystemet KURT (resultaten 2015-vt2018 finns i bilaga 3). Det noteras i tabellen några 
exempel på låga betyg och dessa har diskuterats vid muntliga dialogen med fakultetsledningen om 
denna rapport och befunnits vara historiska i och med att anställningsförhållanden och avtal om 
tjänsteutbyten avslutats. I något eller några fall har diskussion skett mellan kursansvarig, 
programledning och berörda studenter för att möta studenternas behov på ett tydligare sätt. Vidare 
utvärderas den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU-KURT). Systemen byts i skrivande stund till 
det LiU konstruerade Evaliuate som ska vara helt implementerat ht2018. Utvärderingen 
sammanställs av fakulteten och tas därefter upp till diskussion i hela lärargruppen på programmet. 
Kursansvariga har ansvar för att återföra och diskutera resultaten med studenterna. Utvärderingarna 
tillgängliggörs även för studenterna i LISAM och diskuteras på handledarträffar. Svarsfrekvensen på 
dessa utvärderingar har åren 2015-2017 varit i medeltal 47% vilket stämmer väl med fakultetens 
erfarenhet. Utvärderingarna visar dock att de flesta studenter uppger att de fått se tidigare termins 
utvärdering, vilket visar att resultaten återförs. 
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Analys och utvecklingsområden för studentperspektivet 

Det finns en utarbetad formell struktur för att påverka programmet som student. 
Studentrepresentanter finns i programutskottet och diskussioner förs kontinuerligt i kursråd och 
kursdialog. 

Det pågår enligt ovan ett LiU-övergripande arbete med att förändra KURT och testning av nya 
systemet Evaliuate har skett vt2018 i mindre skala inför fullständigt införande ht2018. 
Förhoppningsvis kommer den nya utvärderingsstrukturen att motivera till en högre svarsfrekvens 
samt nya kanaler för att genomföra utvärderingen. På programmet behövs ett fortsatt arbete kring 
hur resultaten från utvärderingar bearbetas och förankras. Det är av största vikt för att studenterna 
ska uppleva det relevant att fylla i utvärderingarna och känna sig lyssnade på. Studentledda muntliga 
reflektioner enligt modell från Odense borde kunna leda till att tydliggöra studentperspektivet och 
också öka studenternas motivation till att ytterligare utveckla utbildningen. 

Jämställdhetsperspektiv 

Bedömningsgrund:  
- Ett jämställdhetsperspektiv är integrerat i utbildningens innehåll, utformning och

genomförande.

Redogör för nedanstående. Använd gärna exempel i beskrivningen. 
- På vilket sätt inkluderas jämställdhetsperspektivet i planering, genomförande och 

uppföljning och hur bidrar detta till kvalitetsutveckling?
- 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. 

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.  

På logopedprogrammet behandlas jämställdhet på två sätt. Det ena sättet gäller utbildningens 
utformning och genomförande och det andra sättet är relaterat till studentpopulationen och 
genomströmningen vid programmet. 

Lika villkorsarbetet och diskriminering 

LiUs strategi och handlingsplan för lika villkor 2017 är vägledande för att realisera jämställdhet i 
logopedprogrammet. Diskrimineringslagen (SFS 2014:958) är en del av undervisningen på 
programmet för att förbereda inför att man som logoped i sitt yrkesutövande ska arbeta med att 
motverka diskriminering. Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt 
främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Vi 
arbetar med att ta i beaktande Lika villkor vid utformning och genomförande av programmet. 
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Kurslitteraturlistor i programmet innehåller från ht2018 i referensen alltid hela förnamnet på 
författare/författarna i stället för en initial för att visa könsfördelningen bland angivna författare (eller 
i vissa fall enbart redaktörer). Basgruppernas scenarier är utvecklade för att beakta samtliga 
diskrimineringsgrunder där det bland annat ingår att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett 
kön, könsöverskridande identitet eller uttryck. Vid framtagning av material till programmets hemsida 
bevakas att en jämn könsfördelning återfinns på t ex fotografier. Under åren har det inte ansetts 
möjligt att eftersträva en likvärdig könsfördelning i basgrupperna då antalet män som studerar vid 
programmet av historiska skäl och erfarenheter alltid varit lågt.    

Jämställdhet inom logopedyrket och sökandetal 

Logoped är ett kraftigt kvinnodominerat yrke. Detta avspeglar sig också i studentgrupperna på 
programmet. Förstahandssökande till programmet uppdelat på kvinnor och män talar sitt tydliga 
språk och framgår av figur 7 nedan.  

Figur 7. Bilden nedan visar förstahandssökande efter sista anmälningsdatum uppdelat på totalt antal 
respektive antal kvinnor och män. Data från sökande inför HT2013 - HT 2017 finns tillgänglig för 
analys. Slutsatsen från dessa få datapunkter är att totalantalet sökande ej är signifikant förändrat över 
tid (r=0.697, t=1.71, df=3, p=NS). 

Denna sneda könsfördelning avspeglar sig också i lärare och handledare som har logopedisk 
ämneskompetens (bilaga 2 lärartabell) som i studentgrupp på logopedprogrammet. Studenterna 
träffar dock många andra lärare än de logopediskt ämneskompetenta där könsfördelningen är en 
annan.  

Studentundersökningen NSI2017 

Från studentundersökningen NSI 2017 framkommer att 5% av studenterna (av 100 svaranden) angett 
att de varit utsatta för mobbning och 0% att de varit utsatt för sexuella trakasserier vid 
logopedprogrammet. På övriga frågor om man upplevt sig diskriminerad erhölls jakande svar i 
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frekvenserna per orsak: kön 6%, ålder 3%, sexuell läggning 0%, funktionsnedsättning 1%, etnicitet 
3%, trosuppfattning 1%, könsidentitet 0%. I samma undersökning svarar 66% av studenterna att de 
inte vet om att de kan vända sig till www.liu.se/likavillkor för rådgivning gällande negativ 
särbehandling, trakasserier eller mobbning. 

Analys och utvecklingsområden för jämställdhetsperspektivet 

Införandet av den nya utbildningsplanen innebär att vissa moment förstärks som t ex i kurs 8LOA51 
där jämställdhet tydligt kommer att behandlas (mål VFx1, målnr 90, bilaga 1). I varje kursplan på 
programmet står i enlighet med fakultetens direktiv, att: ”Kursen bedrivs på sådant sätt att kunskaper 
om kön, könsidentitet/uttryck, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, 
sexuell läggning och ålder uppmärksammas, synliggörs och kommuniceras i utbildningen.” För att 
säkerställa att detta mål uppfylls samt för att vidareutveckla lärargruppens genusmedvetenhet kan 
fakultetens genuslektor användas som resurs på programmet. 

Antalet män som studerar på logopedprogrammet är lågt och vi ser ingen trend att detta skulle öka, 
även om små numerärer gör analysen svår att leda i bevis. Huruvida informationskampanjer kan 
ändra denna bild är oklart. Vid nationellt logopedprogrammöte oktober 2018 så diskuterades vilka 
informationskampanjer som kan vara nödvändiga ur yrkeskårens synvinkel när man observerar både 
låg kännedom om yrket hos presumtiva universitetsstudenter, nationellt sjunkande antal 
förstahandssökande och lågt antal manliga sökande. Såväl arbetsgivare som fackliga organisationer 
borde ha intresse av ökad kännedom om yrket i befolkningen. 

Resultatet från Studentundersökningen 2017 visar att ett aktivt arbete behöver genomföras av 
programledning och övrig personal för att sprida information till studenter om den rådgivning som 
finns på www.liu.se/likavillkor  gällande negativ särbehandling, trakasserier eller mobbning. Det är 
ett mindre antal studenter som i studentundersökningen svarar att de varit utsatta för mobbning och 
sexuella trakasserier eller upplevt sig diskriminerad på pga kön och ålder under studierna vid 
programmet. Trots det låga antalet studenter måste dessa siffror tas på största allvar och en 
handlingsplan för att förebygga detta upprättas. Informationsmaterial via Lika villkor spelar här en 
roll och många insatser initieras via fakultetsledningen och via arbetet i Utbildningsnämnden. 
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Namn Anställning* Akademisk grad Institution Kompetensområde med relevans fö

lektor med dr IKE logopedi
adjunkt doktorand IKE logopedi
bitr prof, doc bitr prof, doc IKE logopedi
timlärare - IKE logopedi
lektor fil dr IKE logopedi
lektor (vt17) med dr IKE logopedi
adjunkt med dr (180607) IKE logopedi
lektor fil dr IKE Socialantropologi
postdoktor fil dr IKE teknisk audiologi
professor professor (slutat 170630) IKE logopedi
timlärare - IKE logopedi
professor professor IKE teknisk audiologi
doktorand doktorand IKK Lingvistik
professor professor (slutat 170201) IKE logopedi
adjunkt adjunkt IKE Lingvistik
doktorand doktorand ISV logopedi
professor professor IKE läkare spec öron+audiologi
lektor docent IKE lingvistik
Professor professor IBL Psykologi
doktorand doktorand IKE logopedi
professor professor IBL Kognitionspsykologi
bitr prof bitr prof, doc IKK Fonetik

IBL Utvecklingspsykologi
doktorand doktorand IBL Audiologi
adjunkt adjunkt IKK

RÖ - - läkare spec öron, foniatri
bibliotekarie bibliotekarie Med fak bibliotekarie
RÖ - - logopedi
RÖ - - logopedi
RÖ - . logopedi

lektor ?? IBL ??
lektor LU

IBL
IBL

lektor lektor KI logopedi
RÖ - - logopedi
professor professor IBL

Sahlgrenska logopedi
professor professor IKE läkare geriatrik
lektor docent LU
lektor docent LU logopedi

logopedi
professor professor Åbo akade logopedi
doktorand (barnledig) doktorand IKE logopedi

  

Lärartabell, utbildning på grund- och avancerad nivå

* Professor, adjungerad professor, biträdande professor, adjungerad biträdande professor, universitetslektor, universitetslektor, adjungerad universitetslektor, gästlekto       
** Fakulteten avgör om kolumnen ska redovisas.

Förteckning över lärare som medverkat i utbildningen de senaste två terminerna. Tabellen syftar till att visa den huvudsakliga lärarkompetensen och lärarkapaciteten.
Samtliga lärare behöver således inte redovisas, men redogör för avgränsningen.  Markera examinatorerna.



summor
poäng=timmar % av 1700tim antal %stab

stab 2018 %konterat löpnr
leg logoped 1788,25 105,19 1 80 1
leg logoped 803 47,24 1 50 2
leg logoped 606,5 35,68 1 15 3
leg logoped 422 24,82 0 4

394 23,18 1 50 5
leg logoped 360,5 21,21 0 6
leg logoped 360 21,18 1 80 7

329 19,35 0 8
318 18,71 0 9

220,5 12,97 0 10
leg logoped 183 10,76 0 11
civ ing teknisk audiologi 155 9,12 1 10 12

0 13
137,5 8,09 0 14

136 8,00 0 15
leg logoped 135 7,94 1 20 16
leg läk, civ ing 134,5 7,91 1 10 17

121 7,12 1 40 18
120 7,06 0 19

leg logoped 115 6,76 0 20
105 6,18 0 21
65 3,82 0 22
60 3,53 0 23

audionom 48 2,82 0 24
48 2,82 0 25
47 2,76 0 26

leg läk 36 2,12 0 27
36 2,12 0 28

leg logoped 32 1,88 0 29
leg logoped 32 1,88 0 30
leg logoped 31 1,82 0 31

30 1,76 0 32
26 1,53 0 33

leg logoped 22 1,29 0 34
19 1,12 0 35
19 1,12 0 36
19 1,12 0 37

leg logoped 18 1,06 0 38
leg logoped 16,5 0,97 0 39

15 0,88 0 40
leg logoped 15 0,88 0 41
leg läk 13,5 0,79 0 42
leg logoped 13 0,76 0 43
leg logoped 12 0,71 0 44
leg logoped 12 0,71 0 45
leg logoped 12 0,71 0 46
leg logoped 5 0,29 1 10 47

48

7976,25              469,19                   10             365,00

145                  8,53

, gästadjunkt, 8mlärare.

             or, biträdande universitetslektor, postdoktor, universitetsadjunkt, adjungerad universitetsadjunkt

                    
            

Eventuell professionskompetens                      Omfattning (del av heltid)**        



År kurs-vad Termin LOG
Kurs/termi
n

Svars-
frekvens, 

%

Uppskatta 
hur många 
timmar per 
vecka som 
du har 
arbetat 
aktivt med 
dina 
studier; 
schemalag
d tid plus 
hemarbetst
id

På en 
femgradig 
skala ger 
jag kursen 
sammanfatt
ningsbetyg
et 1 - 5

Kursen har 
genomförts 
i enlighet 
med 
gällande 
kursplan

Kursinform
ationen 
och 
administrat
ionen har 
fungerat 
väl

Arbetsform
erna har 
varit 
relevanta 
för kursens 
mål

Kursens 
upplägg 
har 
tillgodosett 
att 
samspelet 
mellan 
lärare och 
studenter 
har 
fungerat 
väl

Jag är nöjd 
med mina 
insatser 
under 
kursen

Jag är nöjd 
med 
lärarnas 
engageman
g under 
kursen

Examinatio
nsformerna 
har varit 
relevanta 
för kursens 
mål

Har du fått 
möjlighet 

att ta del av 
tidigare 
resultat 

från 
kursvärderi

ngarna 
gällande 
denna 

kurs/termin
?  % ja

löpnr år kurs termin nr HT - VT kursnr %svar arbtid betyg kursplan adm former samspel egeninsats lärare examina ta del
1 2015 T2 gam 1 2 VT 8LOG23/2 31 31,8 3,4 3,8 3,2 3,7 3,3 4,0 3,8 4,0 9,0
2 2015 T2 gam 2 2 VT 8LOG25/2 39 38,6 2,6 3,1 2,6 3,3 2,4 4,1 3,5 3,2 38,5
3 2015 T4 gam 1 4 VT 8LOG41/4 52 38,8 2,8 3,6 2,4 3,4 2,7 4,0 2,8 3,0 12,5
4 2015 T4 gam 2 4 VT 8LOG42/4 45 38,6 4,4 4,7 4,9 4,6 4,7 4,5 4,7 4,8 35,7
5 2015 T6 kand 6 VT 8LOG54*/6 52 44,4 2,2 3,1 1,4 3,5 1,6 4,4 2,1 3,8 17,6
6 2015 T6 barn 6 VT 8LOA61/6 62 41,0 3,1 4,1 3,6 3,8 3,4 3,9 3,6 4,0 76,2
7 2015 T6 VFU 6 VT 8LOA62/6 47 30,0 2,8 3,3 3,4 3,1 2,9 4,1 3,5 3,2 31,3
8 2015 T8 mag 8 VT 8LOA77/8* 38 42,0 4,3 4,7 4,2 4,4 4,3 4,6 4,4 4,9 10,0
9 2015 T1 gam 1 HT 8LOG11/1 65 35,7 3,6 4,0 3,2 3,8 3,5 4,1 3,9 3,9 91,7

10 2015 T3 gam 1 3 HT 8LOG35/3 53 37,6 3,7 4,0 3,4 3,6 3,4 4,4 3,5 3,0 70,6
11 2015 T3 gam 2 3 HT 8LOG36/3 29 24,4 4,0 4,6 4,3 4,8 4,2 3,2 4,6 4,6 44,4
12 2015 T5 röst 5 HT 8LOA55/5 53 45,3 1,9 2,3 1,4 3,1 1,6 4,3 2,1 2,9 17,6
13 2015 T5 VFU 5 HT 8LOG53/5 48 26,2 3,1 3,9 3,3 4,0 3,6 4,4 3,7 4,2 7,1
14 2015 T7 7 HT 8LOA79/7 34 46,4 3,8 4,5 4,7 4,5 4,4 4,6 4,4 4,4 63,6
15 2016 T1 ny 1 HT 8LOG12 61 35,2 2,3 2,5 1,6 3,0 2,1 3,9 2,7 3,2 13,6
16 2016 T3 ny 3 HT 8LOG37 87 35,6 2,3 3,0 1,7 3,0 2,0 3,9 2,4 2,7 18,5
17 2016 T5 VFU 5 HT 8LOG53 44 17,3 3,1 3,0 3,6 4,3 3,0 3,9 3,7 3,8 9,0
18 2016 T5 röst 5 HT saknas??
19 2016 T7 7 HT 8LOA79 34 41,0 4,1 4,8 4,1 4,5 4,2 4,5 4,8 4,5 30,0
20 2016 T2 gam 1 2 VT 8LOG23/2 35 34,5 3,6 4,0 3,7 3,6 3,7 4,4 4,5 3,8 33,3
21 2016 T2 gam 2 2 VT 8LOG25/2 47 31,2 3,4 4,2 3,7 3,8 3,9 3,7 4,2 3,6 56,3
22 2016 T4 gam 1 4 VT 8LOG41/4 52 38,1 3,4 3,9 3,4 3,9 3,6 3,9 4,0 4,0 62,5
23 2016 T4 gam 2 4 VT 8LOG42/4 45 39,3 4,8 4,8 4,9 4,6 4,9 4,6 5,0 4,7 100,0
24 2016 T6 kand 6 VT 8LOG54/5-6 46 40,8 3,2 3,3 3,3 3,3 3,6 4,5 3,2 4,2 -
25 2016 T6 barn 6 VT 8LOA61/6 57 44,4 4,2 4,6 4,4 4,4 4,3 4,3 4,3 3,9 50,0
26 2016 T6 VFU 6 VT 8LOA62/6 57 21,2 3,4 3,7 3,6 3,7 3,8 4,4 3,6 3,6 6,3
27 2016 T8 mag 8 VT 8LOA77/7-8 38 42,5 4,1 4,5 4,4 4,6 4,2 4,4 4,4 4,8 18,2
28 2017 T2 ny 2 VT 8LOG24 71 33,8 3,5 3,7 3,4 3,9 2,9 4,0 3,3 3,5 4,2
29 2017 T4 ny 4 VT 8LOG43 74 39,6 4,2 4,8 4,9 4,6 4,7 4,3 4,6 4,1 43,5
30 2017 T6 kand 6 VT 8LOG54*) 30 28,8 3,6 3,7 3,1 4,0 3,8 4,5 3,8 4,4 25,0
31 2017 T6 barn 6 VT 8LOA61 33 35,0 3,5 4,0 3,9 3,8 4,1 4,0 3,6 4,3 12,5
32 2017 T6 VFU 6 VT 8LOA62 21 22,0 2,6 3,3 3,4 3,6 2,4 3,4 3,3 3,6 -
33 2017 T8 mag 8 VT 8LOA77*) 21 38,3 3,8 4,2 4,0 4,0 4,0 5,0 3,8 4,2 50,0
34 2017 T1 ny 1 HT 8LOG12 53 28,9 3,0 3,4 2,8 3,7 2,8 3,8 3,2 2,5 25,0
35 2017 T3 ny 3 HT 8LOG37 40 39,1 3,5 3,6 3,2 3,8 2,9 4,1 3,1 3,2 41,7
36 2017 T5 röst 5 HT 8LOA51 58 43,7 3,0 3,4 2,7 4,2 3,3 4,4 3,5 3,9 15,8
37 2017 T5 VFU 5 HT 8LOA56 55 20,7 3,4 3,7 3,0 4,4 3,3 4,4 3,5 4,1 -
38 2017 T7 7 HT 8LOA79 45 39,0 4,3 4,6 4,5 4,2 4,5 4,2 4,7 4,7 60,0
39 2018 T2 ny 2 VT 8LOG24 42 32,1 3,5 4,1 3,7 4,0 3,6 3,9 4,0 4,1 21,4
40 2018 T4 ny 4 VT 8LOG43 21 - 3,0 2,5 2,3 2,8 - 4,2 - 3,0 - Evaliuate
41 2018 T6 stat 6 VT 8LOG62 32 27,8 2,2 2,8 1,9 3,1 2,1 4,0 2,6 2,7 11,1
42 2018 T6 barn 6 VT 8LOA63 30 32,2 3,9 3,8 3,8 3,0 3,6 3,9 3,6 4,4 -
43 2018 T6 VFU 6 VT 8LOA64 27 22,5 3,1 3,9 3,5 3,9 3,1 4,5 3,5 4,0 12,5
44 2018 T8 mag 8 VT 8LOA77 26 40,0 3,7 4,3 2,2 4,3 4,0 4,3 4,0 5,0 16,7

Evaliuate: Nya och fler frågor, delvis överlappande (detta infört här)
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