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VÄLKOMMEN TILL LOGOPEDPROGRAMMET  

VID LUNDS UNIVERSITET  

 

 Studentguide 

Lunds universitet grundades 1666 och i dag studerar ca 42 000 studenter på grundläggande 

och avancerad nivå. Universitetet har ca 3300 forskarstuderande och 7600 anställda. Det är 

med andra ord ett stort universitet som hälsar dig välkommen!  

Universitetet är indelat i ett antal områden, så kallade fakulteter. Logopedprogrammet tillhör 

den Medicinska fakulteten. Vid Medicinska fakulteten utbildas också arbetsterapeuter, 

audionomer, biomedicinare, fysioterapeuter, läkare och sjuksköterskor. Inom fakulteten finns 

även forskarutbildning och forskning inom bl. a. logopedi.  

Under läsåret 2019/2020 går följande kurser logopedprogrammet: 

- kurs L40 termin 1-2 

- kurs L39 termin 3-4 

- kurs L38 termin 5-6 

- kurs L37 termin 7-8 

Merparten av undervisningen sker vid Avdelningen för logopedi, foniatri och audiologi. I 

logopedprogrammet medverkar även Institutionen för lingvistik och fonetik, och flera kurser 

samläses med Audionomprogrammet. 

För logopedprogrammet ansvarar Programnämnden för rehabiliteringsutbildningar (PNR), 

som också ansvarar för audiologi-, arbetsterapeut- och fysioterapeututbildningarna. 

 

Vi i utbildningsledningen hälsar dig varmt välkommen!  

Susanna Whitling (programdirektör) och Helena Andersson (utbildningskoordinator) 
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ALLMÄN/PRAKTISK INFORMATION 

Utbildningsledning 

Programdirektören är övergripande ansvarig för utbildningen. Utbildningskoordinator 

samordnar utbildningen både inom och mellan terminer. Programdirektör och 

utbildningskoordinator samverkar i den operativa och pedagogiska ledningen av 

utbildningen och ansvarar för kvalitets- och utvecklingsarbete. 

Susanna Whitling   Helena Andersson 

Programdirektör    Utbildningskoordinator 

046-17 78 33    046-17 78 33 

Susanna.Whitling@med.lu.se   Helena.Andersson@med.lu.se  

Kansli/Expedition 

Lotta Anderberg Håkansson (lotta.anderberg_hakansson@med.lu.se) på Medicinska 

fakultetens kansli ansvarar för antagning till programmet, examensbevis och andra 

övergripande studieadministrativa ärenden. Besöksadress: Medicinska fakultetens kansli, 

BMC Sölvegatan 19, 046-222 32 02.  

Till studievägledaren Annika Ilskog (annika.ilskog@med.lu.se) kan du vända dig för 

information eller samtal om t ex studieresultat och studieplanering. Ärenden som rör 

studieuppehåll, anstånd och tillgodoräknande av kurser administreras av studievägledaren. 

Besöksadress: Medicinska fakultetens kansli, BMC Sölvegatan 19, 046-222 71 32.  

Utbildningsadministratör Bosse Carlsson finns på studentexpeditionen på Avdelningen för 

logopedi, foniatri och audiologi, Lasarettsgatan 21, plan 3, 046-17 27 76, 

audlog@med.lu.se. Till expeditionen vänder du dig när du vill ha intyg, Ladokutdrag, hämta 

rättade tentamina eller för allmän information. Vid expeditionen finns en brevlåda där du 

kan lägga t ex reseräkningar och inlämningsuppgifter med tydlig information om vem som 

ska ta emot ditt dokument. Det är även till Bosse som du anmäler dig om du ska skriva 

omtentamen.  

Under termin 1 ansvarar andra fakulteter för vissa av kurserna. Under dessa kurser sköts 

studerandeservice främst från dessa fakulteter. Har du frågor om undervisningen under dessa 

kurser vänder du dig främst till kursansvarig för kursen som vid behov kan sätta dig i 

kontakt med studierektor vid den institution som anordnar kursen. Oavsett vilken kurs du 

läser kan du dessutom alltid vända dig till programledningen för logopedprogrammet (se 

kontaktuppgifter ovan). 

Lokaler 

Logopedprogrammet använder främst lokaler på sjukhusområdet och på Biomedicinskt 

centrum (BMC). Egna utbildningslokaler finns på Lasarettsgatan 19, plan 0 (sal F1, 

grupprum 0 och lunchrum för studenter), och rum i klinikkorridor på plan 3, samt 

föreläsningssal  F3 på Lasarettsgatan 21, plan 1. På Lasarettsgatan 21, plan 3 återfinns 

utbildningsledning och arbetsplatser för avdelningens lärare och forskare. 

Logopedprogrammet utnyttjar även andra lokaler vid universitet. Undervisning kan även 

förekomma vid Lunds universitets enheter i Malmö och Helsingborg. 

  

mailto:Susanna.Whitling@med.lu.se
mailto:Helena.Andersson@med.lu.se
mailto:lotta.anderberg_hakansson@med.lu.se
mailto:annika.ilskog@med.lu.se
mailto:audlog@med.lu.se
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Bibliotek, datorer och e-postadress 

I logopedprogrammets lokaler finns endast begränsad tillgång till studentarbetsplatser 

och dessa är utan tillgång till datorer men det finns tillgång till trådlöst nät (eduroam).  

Här finns även ett referensbibliotek. 

På BMC Studiecentrum, Sölvegatan 19, finns arbetsplatser för både enskilt arbete och 

grupparbete, tillgång till datorer och datorprogram, samt tillgång till teknisk utrustning 

och stöd. På Studiecentrum finns även Medicinska fakultetens bibliotek och 

bibliotekarier. Här finns aktuell kurslitteratur för utlåning eller som referenslitteratur: 

http://www.med.lu.se/bibliotek_och_ikt   

Medicinska fakulteten har även bibliotek på Health Sciences Centre (HSC), Baravägen 

3, Lund, och på Clinical Research Center (CRC), Jan Waldenströms gata 35, Malmö. 

Studieplatser och kurslitteratur finns också på t ex Universitetsbiblioteket (UB): 

www.lub.lu.se. 

Som student vid Lunds universitet tilldelas du en e-postadress och ges tillgång till 

universitetets studentportal StiL. StiL-inloggningen ger bland annat tillgång till trådlös 

internetanslutning i universitetets lokaler (eduroam), biblioteksresurser och kostnadsfri 

tillgång till datorprogram som behövs för studierna. För mer information och support se 

www.lu.se/studera/livet-som-student/it-tjanster-support-och-driftinfo. 

INFORMATION OM UTBILDNINGEN 

Vi är stolta att kunna erbjuda en utbildning med engagerade lärare, de flesta är knutna till 

Avdelningen för logopedi, foniatri och audiologi. Du kommer också att möta ett stort antal 

experter från olika områden som inbjuds att föreläsa. Du får redan tidigt i utbildningen möta 

forskare som ofta är i frontlinjen inom sina forskningsområden. 

Utbildningsplan och kursplaner 

För utbildningen finns en särskild utbildningsplan med övergripande information om 

utbildningens upplägg och innehåll. För varje delkurs finns en kursplan med information om 

kursinnehåll, mål, litteratur och krav för godkännande. Utbildningsplanen och kursplanerna är 

viktiga för dig eftersom de beskriver dina rättigheter som student. Utbildningsplan och 

kursplaner finns på utbildningens hemsida:  

http://www.student.med.lu.se/stod-redskap/terminstider-kursplaner/logopedprogrammet   

Inför varje termin visar en terminsöversikt hur terminen är upplagd. Information ges om när 

en kurs börjar och slutar, tider för tentamen, samt namn på kursansvarig och examinator.  

Undervisning 

Under termin 1 och 2 är undervisningen huvudsakligen teoretisk, men kliniska inslag 

förekommer för att koppla kursinnehållet till den kommande yrkesrollen. Från och med 

termin 3 löper den teoretiska utbildningen parallellt med verksamhetsförlagd utbildning 

(praktik). De flesta terminer har ett särskilt tema och det sker en successiv fördjupning av 

kunskaper genom utbildningen. Undervisningsmetoder som används är bl. a. problembaserat 

lärande (PBL), föreläsningar, case, seminarier, laborationer, auskultationer, 

verksamhetsförlagd utbildning och färdighetsträning. 

http://www.med.lu.se/bibliotek_och_ikt
http://www.lub.lu.se/
http://www.lu.se/studera/livet-som-student/it-tjanster-support-och-driftinfo
http://www.student.med.lu.se/stod-redskap/terminstider-kursplaner/logopedprogrammet
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Studentaktivt lärande  

Undervisningen på logopedprogrammet bygger i stor utsträckning på studentaktivt lärande 

och under flera terminer använder vi problembaserat lärande (PBL). Denna modell används 

mer eller mindre av fakultetens utbildningar och bygger på forskning om lärande och 

problemlösning individuellt och i grupp. PBL innebär att man i mindre grupper (basgrupper), 

enligt en strukturerad arbetsgång, planerar kunskapsinhämtning och delger varandra kunskap i 

diskussion utifrån olika utgångspunkter. Mellan träffarna med basgruppen arbetar studenten 

självständigt. Redan under introduktionskursen termin 1 får du möjlighet att prova på 

metoden och under termin 3 till termin 5 är undervisningen PBL-baserad. Under utbildningen 

förekommer även inslag av casemetodik och team-based learning (TBL). Dessa metoder 

baserar sig på samma vetenskapliga grund som PBL men genomförs på ett annat sätt. 

Obligatoriska moment 

Klinisk undervisning/VFU: närvaro om minst 90 % krävs för godkännande.  

Examinerande moment: alla examinerande moment som t ex salstentor och 

examinationsseminarier är obligatoriska. Det förekommer även moment inom t ex ramen för 

generisk färdighet som kräver aktivt deltagande (t ex PBL, strimmor) för att du ska få godkänt 

på kursen.  

I de flesta scheman ser du vad som är moment med obligatorisk närvaro genom att dessa är 

markerade med fet lila färg och skriftliga examinationer markeras med fet blå färg.  

Examination 

Under utbildningens gång kommer du möta olika examinationsformer kopplade till olika 

former av studentaktivt lärande och kursplan.  

Till ordinarie tillfälle för salstentamen behövs ingen anmälan. Vi räknar med att du går dit. 

Till omtentamen måste du anmäla dig senast en vecka innan skrivningstillfället till 

Bosse.Carlsson@med.lu.se för att vi ska veta att du ska skriva tentan.  

På varje kurs med skriftlig tentamen ordnas ett ordinarie tillfälle, och ett omtentamenstillfälle 

ca fem veckor efter ordinarie tentamen. För det gångna läsårets kurser ordnas också ett 

uppsamlingstillfälle i augusti, samt ett uppsamlingstillfälle i januari för föregående vårtermins 

kurser. Du har som student rätt att skriva en tentamen hur många gånger som helst, men inte 

när som helst.  

Vid skriftlig examination via inlämningsuppgifter finns ett ordinarie inlämningstillfälle. Om 

du inte lämnar i din uppgift i tid får du möjlighet att göra detta vid senare tillfälle, men kan då 

inte räkna med att få din uppgift godkänd förrän efter detta datum.  

Verksamhetsförlagd utbildning (praktik) godkänns utifrån handledares bedömning. Blir du 

underkänd har du rätt att göra om praktiken en gång.  

Verksamhetsförlagd utbildning, generisk undervisning och lärandeportfölj 

I utbildningen ingår verksamhetsförlagd utbildning (VFU) där du under handledning har 

kontakt med patienter. Undervisningen sker på olika sjukhus och verksamheter runt om i 

regionen, men även klinisk undervisning utanför regionen kan bli aktuell. Kostnaden för resor 

mailto:Bosse.Carlsson@med.lu.se
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till och från praktikplatsen bekostar du själv till viss del. Det finns för närvarande ett tak för 

studenters egna reseutlägg enligt en överenskommelse inom Medicinska fakulteten. Inför viss 

verksamhetsförlagd utbildning måste du visa upp ett utdrag ur belastningsregistret. Om du gör 

praktik inom Region Skåne måste du dessutom skaffa ett eTjänstekort. Mer information finns 

på Luvit. 

På de flesta terminer finns moment med s.k. generisk färdighet. Här studeras bland annat 

vetenskapsmetodik och kommunikativ förmåga som en förberedelse för senare 

utbildningsmoment och det kommande arbetslivet. Momenten i generisk färdighet är 

obligatoriska och examineras genom närvaro och skriftliga uppgifter. En viktig del av 

färdighetsträningen är den elektroniska lärandeportföljen. I denna publicerar du flera av de 

skriftliga rapporter som ingår i färdighetsträningen och den är ett verktyg som bland annat 

hjälper dig att se din progression i utbildningen. 

Språk 

Undervisningen sker på svenska men kan komma att bedrivas på engelska i undantagsfall, när 

vi till exempel har besök av internationella föreläsare. Kurslitteraturen är ofta skriven på 

engelska.  

Utlandsstudier 

Under din tid som student vid Medicinska fakulteten har du möjlighet att förlägga delar 

av din utbildning vid ett universitet i ett annat land. Fakulteten och universitetet har 

samarbetsavtal med en rad framstående akademiska institutioner över hela världen. 

Inom logopedprogrammet samarbetar vi med universitet i England, USA och 

Australien. Om du är intresserad av att läsa utomlands under din utbildning kontaktar du 

Medicinska fakultetens internationella avdelning för att få mer information 

http://www.student.med.lu.se/internationella-mojligheter/vad-kan-jag-gora/aka-

utomlands/audiologi-logopedi Du kan också diskutera möjligheter till internationella 

studier med utbildningsledningen. Om du är intresserad av internationellt utbyte bör du 

tidigt samla och dokumentera dina internationella meriter 

http://www.student.med.lu.se/internationella-mojligheter/certificate-of-international-

merits-cim  

Under fem veckor i maj/juni varje år gästas logopedprogrammet av lärare och 

logopedstudenter från New York University. Som studerande har du möjlighet att ta del av 

deras kursprogram. 

UTBILDNINGSINFORMATION 

Hemsidor 

På www.student.med.lu.se/stod-redskap/terminstider-kursplaner/logopedprogrammet finns 

utbildningsinformation med utbildnings- och kursplaner. Dessa är styrande för utbildningen 

och uppdateras kontinuerligt som ett led i vårt kvalitetsarbete.  

Luvit 

Aktuell kursinformation, t.ex. scheman och terminsöversikter, publiceras på webbplattformen 

Luvit. Kursinformationen uppdateras kontinuerligt och det är viktigt att du regelbundet tar del 

av denna. Luvit når du enklast via luvit.ced.lu.se. För att logga in på Luvit använder du den 

http://www.student.med.lu.se/internationella-mojligheter/vad-kan-jag-gora/aka-utomlands/audiologi-logopedi
http://www.student.med.lu.se/internationella-mojligheter/vad-kan-jag-gora/aka-utomlands/audiologi-logopedi
http://www.student.med.lu.se/internationella-mojligheter/certificate-of-international-merits-cim
http://www.student.med.lu.se/internationella-mojligheter/certificate-of-international-merits-cim
http://www.student.med.lu.se/stod-redskap/terminstider-kursplaner/logopedprogrammet
http://luvit.ced.lu.se/
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STiL-identitet som du erhåller när du är registrerad vid universitetet, samt det särskilda 

Luvitlösenord som skickas till din studentmail när du är inlagd i portalen.  

Informationsmöten 

Två gånger per termin hålls informationsmöten för varje kurs, ett vid terminsstart och ett 

ungefär i mitten på terminen. På dessa möten får du aktuell information av programdirektör 

och utbildningskoordinator och har möjlighet att diskutera frågor som gäller just din kurs. Vi 

brukar också informera om den planering som pågår inför kommande termin under dessa 

tillfällen. 

ATT VARA STUDENT 

Studietiden är en period av stora möjligheter med många rättigheter, men även 

skyldigheter. Det finns en omfattande verksamhet vid Lunds universitet som syftar till 

att underlätta din studietid. Hjälp finns exempelvis hjälp för den som är osäker på sin 

studieteknik via Studieverkstaden. Studenterna har även egen hälso- och sjukvård, 

Studenthälsan. Det mesta du behöver veta om studentlivet finns på studentsidorna: 

www.lu.se/studera/livet-som-student/ny-som-student. 

Du som brukar använda dig av sociala medier såsom Facebook, Instagram, Twitter, 

Snapchat och bloggar, tänk på att du har tystnadsplikt när du vistas inom utbildning och 

vårdverksamhet – även som student. Använd ditt omdöme noga så att du inte bryter mot 

Sekretesslagen. 

Inför auskultationer och verksamhetsförlagd utbildning i klinisk verksamhet gäller 

särskilda regler och förutsättningar. Du har tystnadsplikt och det är viktigt att du tänker 

på att du vistas i en professionell miljö där det vistas patienter och anhöriga. Använd 

ditt goda omdöme vad gäller såväl handlingar som t ex klädsel. Namnskylt att använda i 

klinisk undervisning kan du få genom att gå med i Medicinska föreningen, eller ordna 

själv på annat vis. 

Kursregistrering 

Ni registrerar er själva på utbildningens kurser via Studentportalen. Möjligheten att registrera 

sig öppnar en vecka innan kursstart och stänger i samband med kursstart. Om du av någon 

anledning missar att registrera dig men ska fortsätta utbildningen måste du meddela detta till 

Helena.Andersson@med.lu.se  

Spärrar i utbildningen 

I kursplanerna står vilka förkunskapskrav du ska ha uppfyllt för att få påbörja en kurs. De 

kliniska kurserna måste tas i den ordning de kommer inom programmet.  

Studieavbrott och studieuppehåll 

Om du märker att du valt fel utbildning eller behöver göra uppehåll för exempelvis sjukdom 

eller föräldraledighet är det ytterst viktigt att anmäler avbrott eller uppehåll i studierna till 

studievägledaren. Mer information och blanketter finns här: 

http://www.student.med.lu.se/stod-i-dina-studier/blanketter  

  

http://www.lu.se/studera/livet-som-student/ny-som-student
mailto:Helena.Andersson@med.lu.se
http://www.student.med.lu.se/stod-i-dina-studier/blanketter
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Funktionsnedsättning 

Om du har en funktionsnedsättning har du precis som andra studenter rätt att få undervisning 

av hög kvalitet och en god studiemiljö utifrån dina förutsättningar. För att ha rätt till 

stödinsatser måste funktionsnedsättningen vara varaktig och diagnosticerad. Som 

funktionsnedsättning räknas t. ex. dokumenterade läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, syn- och 

hörselnedsättning och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.  

Beroende på funktionsnedsättningens natur finns möjlighet att under studietiden få t.ex. 

anteckningshjälp, stöd av mentor, inläst kurslitteratur och individuell handledning. 

För att få hjälp kan du vända dig till studievägledare Annika.Ilskog@med.lu.se eller 

Pedagogiskt stöd, www.lu.se/studera/livet-som-student/service-och-stod/student-med-

funktionsnedsattning.  

STUDENTINFLYTANDE 

Du välkomnas till studentaktivt arbete av studentkåren. Medicinska fakultetens 

studenter är organiserade i Medicinska föreningen mfskane.se/. Under Medicinska 

föreningen har logoped- och audiologistuderande ett eget utbildningsråd – Logoped- 

och audiologistuderandes utbildningsråd (LAUR). 

Från programmets sida välkomnar vi studentrepresentation i alla utvecklingsprojekt och 

kommittéer. För närvarande har vi studentrepresentation i vår internationella kommitté, 

det studiesociala utskottet och i logopedgruppen. Vår programdirektör medverkar även 

vid stor-LAUR varje termin.  

Som student kan du även engagera dig som kursassistent. Man är då timarvoderad för 

att genomföra enklare praktiska uppgifter som stöd till kursansvarig i samband med 

undervisningen.  

Att arbeta studentaktivt ger meriter vid ansökan om till exempel utlandsvistelse under 

utbildningen. 

EXAMENSBEVIS OCH LEGITIMATION 

Logopedprogrammet avslutas med Medicine magisterexamen med huvudämnet 

logopedi (Master of Medical Science (One Year) with a Major in Speech and Language 

Pathology) samt Logopedexamen (Master of Science in Speech and Language 

Pathology). För att erhålla respektive examen ansöker du hos Medicinska fakulteten. 

Blankett finns på med.lu.se/utbildning/examen. Ansökan om yrkeslegitimation görs hos 

Socialstyrelsen. 

mailto:Annika.Ilskog@med.lu.se
http://www.lu.se/studera/livet-som-student/service-och-stod/student-med-funktionsnedsattning
http://www.lu.se/studera/livet-som-student/service-och-stod/student-med-funktionsnedsattning
http://mfskane.se/
http://www.med.lu.se/utbildning/examen

