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Vicedekan Malin Lindqvist Appell, kursansvarig Maria Zetterqvist och utbildningsledare Kerstin Levin 
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 Fungerar bra Behöver delvis 
utvecklas 

Behöver mer 
omfattande översyn 

Kommentarer 

Måluppfyllelse 
 

  x Kursplanen som nu är från 2011 behöver revideras. De tre 
lärandemål som idag ingår i kursen bör brytas ner till en högre 
detaljnivå. Målmatris (som tydliggör kopplingen mellan mål – 
lärmoment - examination) bör upprättas och implementeras så att 
lärare och studenter får en bättre förståelse för kopplingen mellan 
lärandemål, lärmoment och examination. 

Utformning och 
genomförande 

  x Studenternas möjlighet till förutsägbarhet kring arbetsbelastning 
bör förbättras. Examinationsformerna ska tydliggöras i reviderad 
kursplan. Genomlysning av de olika delarna, samt dess omfattning, 
som ingår i examinationen bör göras.  Examinationsformernas 
utformning behöver kommuniceras tydligare till studenterna. 
Översyn av vilka moment som kan ges digitalt på distans ska ses 
över.  

Forskningsanknytning 
 

x   Bedöms fungera bra. 

Lärarkompetens 
 

 x  En stor del av undervisningen genomförs av ett fåtal LiU-anställda 
lärare och resterande via arvodering. En översyn behöver göras i 
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Eventuella kommentarer om de ingående nyckeltalen:  
God genomströmning, även om en del tidiga avhopp ses. För att motverka att studenter hoppar av på ett tidigt stadium ska informationen till 
presumtiva studenter bli tydligare vad gäller förväntad arbetsinsats.  
 
 

samarbete mellan kursledning och institution för att säkerställa 
tillgång till lärare för kursen.  

Arbetslivsperspektiv 
 

x   Avnämarnas perspektiv på kursen inhämtas kontinuerligt via 
kursansvarig som också är kliniskt verksam.  

Studentperspektiv 
 

 x  Evaliuate ska implementeras fullt ut på programmens alla kurser, 
en formaliserad struktur för återkoppling till studenter saknas och 
ska utvecklas enligt LiUs riktlinjer. 
Systematisk alumniuppföljning ska upprättas, med nyttjande av 
bland annat de fakultetsgemensamma enkätfrågor som tas fram 
under 2020. Alumniporträtt kan nyttjas för marknadsföring av 
kursen. 

Jämställdhetsperspektiv 
 

x   Bedöms vara väl integrerat i undervisningen. Sned könsfördelning 
inom professionen vilket speglas i studentgruppen. 
Jämställdhetsperspektivet belyses och problematiseras i 
utbildningens olika moment.  

Hållbar utveckling 
 

x   Hållbarhetsperspektivet är tydligt framskrivet i utbildningens 
innehåll och kopplat till relevant mål inom Agenda 2030.  
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Utifrån ovanstående bedömningsmatris formulerar dekanus en sammanfattande bedömning: 
Utifrån skriftliga underlag och den dialog som förts gör fakultetsledningen bedömning att kursen Barn och ungdomspsykiatri 8FG038, delvis 
behöver utvecklas då kursplanen är i behov av revidering med omfattande översyn av lärandemål och tydliggörande av examinationsformer. I 
samband med kvalitetssäkringsarbetet har några specifika utvecklingsområden identifierats vilka framgår av sammanställningen ovan. Utöver 
dessa ska kursansvarig även fortsättningsvis arbeta med att kontinuerligt följa upp och utveckla kursen.  
 
 
 
Bedömningsmatrisen ska biläggas handlingsplanen som beslutas av fakultetsstyrelsen. 
 
 
 
 
Underskrift dekan 
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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 efter genomförandet.   

 
Vad ska 
åtgärdas/utvecklas?  

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

Måluppfyllelse     

Mål 1: Revidera 
kursplanen  

Kursplanen revideras Tas i utbildnings- och 
kursplanekommitténs 
(UKK) 25 september 

Kursansvarig 

Mål 2: Bryt ner 
lärandemålen till högre 
detaljnivå  

Genomföra en översyn av lärandemålen 
i syfte att öka studenternas möjlighet 
att vara insatta vilka lärandemål som 
examineras  

 
Bryta ner lärandemålen till högre 
detaljnivå för kunskap, färdigheter och 
förhållningssätt.  
 
Utforma information som möjliggör för 
studenterna att enklare kunna följa 
terminens inkluderade lärandemål, 
lärandeaktiviteter och examinationer  

De nya kursmålen i den 
reviderade kursplanen gås 
igenom i utbildnings- och 
kursplanekommitténs 
(UKK) 25 september 

 
 
 

December 2020 
 

Kursansvarig 
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Mål 3: Målmatris (som 
tydliggör kopplingen 
mellan mål – 
lärmoment - 
examination) ska 
upprättas  

Utforma en målmatris som kan börja 
användas i relation till studenterna 
nästa kursomgång. 

December 2020 Kursansvarig 

Mål 4: Målmatrisen 
ska implementeras 

Arbeta fram struktur för hur 
målmatrisen ska implementeras 

Augusti 2021 och löpande Kursansvarig 

Utformning och 
genomförande 

   

Mål 1: Studenternas 
möjlighet till 
förutsägbarhet kring 
arbetsbelastning ska 
förbättras  

Arbeta fram struktur för hur detta 
kommuniceras till studenterna i 
samband med kursstart 

Augusti 2021 och löpande Kursansvarig 

Mål 2: 
Examinationsformerna, 
dess olika delar och 
omfattning ska 
förtydligas 

Informationen om examinationsformer 
samt omfattning har lagts till i den 
revideras kursplanen.  
 
Arbeta fram struktur för hur detta 
kommuniceras till studenterna i 
samband med kursstart 

September 2020 
 
 
 

Augusti 2021 

Kursansvarig 
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Mål 3: 
Kommunikationen av 
examinationsformernas 
utformning till 
studenterna ska 
tydliggöras 

Arbeta fram struktur för hur 
examinationsformerna kommuniceras 
till studenterna 

Augusti 2021 Kursansvarig 

Mål 4: Möjligheten att 
ge delar av kursen 
digitalt på distans ska 
ses över 

Förslag på kombinerad digitalt på 
distans och fysiska träffar finns i den 
reviderade kursplanen. 

Ht 2021 Kursansvarig 

Lärarkompetens    

Mål 1: Tillgång till 
lärare för kursen 
behöver säkerställas 

Undersöka Samarbete med BUP-
kliniken, CSAN och Barnafrid. 
Ledningsgrupp för utbildningsfrågor 
har skapats med nyanställda 
universitetslektorer inom barnpsykiatri 

ht 2020 Kursansvarig 

Studentperspektiv    

Mål 1: Evaliuate ska 
implementeras fullt ut  

Lägga till kursspecifika frågor i 
Evaliuate.   
  
 

vt 2021 Kursansvarig och 
kursadministratör 
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Mål 2: En formaliserad 
struktur för 
återkoppling till 
studenterna ska 
utvecklas.  

Arbeta fram struktur för hur 
återkoppling ska ske till studenterna 
om vilka förändringar som genomförts 
utifrån resultat på kursvärderingar 

Vt 2021 Kursansvarig och 
kursadministratör 

Arbetslivsperspektiv    

Inhämta tidigare 
studenters erfarenheter 
av utbildningen för att 
undersöka dess 
relevans för arbetslivet 

Regelbundet genomföra 
alumniundersökningar 

Vt 2021 och löpande  

Mål 1: Systematisk 
alumniuppföljning ska 
upprättas.  

I samband med kursstart kommer 
studenterna informeras om att vi 
önskar genomföra alumniuppföljningar 
vid kursens slut. Ca ett år efter avslutad 
kurs (i maj månad) kontaktas 
studenterna av kursadministratör och 
intervjuas via mail enligt en framtagen 
mall (v g se bilaga 
”alumniuppföljning”). Resultatet från 
alumniuppföljningen återkopplas av 
kursadministratören i juni varje år till 
BUPs  utbildningsledningsgrupp, samt 
till studenterna vid kursstart. 

Augusti 2021 Kursansvarig och 
kursadministratör 

 



LINKÖPINGS UNIVERSITET 
MEDICINSKA FAKULTETEN 

Handlingsplan 
Barn- och ungdomspsykiatri 

9(9) 

 
 

 
 
 
 
 
 

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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