
AUDIOLOGIUTBILDNINGEN I LUND 
 
Lunds universitet har en fyraårig audiologiutbildning som utgångsläge. Utbildningen genomförs i 
nära samverkan med logopedprogrammet. Studenterna söker in till ett treårigt audionom-
program. De flesta väljer att gå vidare till ett fjärde magisterår. (Magisteråret är öppet för andra 
sökande med kandidatexamen). Den som vill kan bygga på med ett femte år (i egen takt) och 
avlägga en masterexamen i audiologi.  
 
Information om vår utbildning, synpunkter från studenter och bloggar från studenters 
utlandsstudier finner du på Youtube.com: Audiologiutbildningen i Lund; 
http://www.med.lu.se/audiologiutbildning http://www.med.lu.se/master_audiologi_logopedi	  
http://www.med.lu.se/utbildning/studera_utomlands/ditt_utbildningsprogram/logopedi_och_audi
ologi	  
 
Så är utbildningen upplagd 
 
Varje år antar vi c:a 14 studenter. Termin 1 - 2 läser studenterna huvudsakligen med 
logopedstuderande, men kommer också tidigt i kontakt med audiologiämnet. Termin 3 - 5 
varvas praktiskt arbete med teoretiska studier inom audiologisk diagnostik och rehabilitering, 
akustik och signalbehandling och medicin. Termin 6 ägnas åt kandidatuppsats och audiologisk 
rehabilitering. Termin 7 (=termin 1 av magisteråret) sker en fördjupning av barnaudiologi och 
preventiv audiologi samt kurser i otomikroskopi och vaxextraktion, vetenskapsmetodik och 
valbar kurs. Termin 8 (=termin 2 av magisteråret) består av arbete med magisteruppsats. 
 
Audionomprogrammet 
 
Termin 1 Introduktionskurs; Psykologi; Lingvistik; Audiologisk grundkurs I; Akustik I. 
 
Termin 2: Anatomi och fysiologi; Audiologisk grundkurs II; Psykologi. 
 
Termin 3: Grundläggande barnaudiologi med barnmedicin; Audiologisk diagnostik I, teoretiska 
och kliniska kurser; Signalbehandling I. 
 
Termin 4: Auditiva processer; Audiologisk diagnostik II, teoretiska och kliniska kurser; Signal-
behandling II; Audiologisk rehabilitering I - medicinteknisk inriktning. 
 
Termin 5: Medicin – vuxna; Audiologisk rehabilitering II, teoretisk och klinisk kurs; Terapeutiskt 
bemötande.   
 
Termin 6: Akustik II; Audiologisk rehabilitering III Kandidatuppsats; Fördjupad audiologisk 
habilitering och rehabilitering, klinisk kurs.   
 
Magisteråret 
Termin 1: Audiologisk fördjupning inom hörselprevention och barnaudiologi; Klinisk fördjupning/ 
Otomikroskopi och vaxextraktion; Vetenskapsmetodik; Valbar kurs på avancerad nivå i 
audiologi. 
 
Termin 2: Vetenskapligt arbete/magisteruppsats. 
 
Masteråret 
Fördjupad vetenskapsmetodik; Teorikurs i audiologi ur ett internationellt perspektiv; Klinisk 
fördjupning; Audiologi – projektkurs för masterexamen; Valbara kurser. 
 
 
 



Läsa audiologi vid Lunds universitet 
Vår ambition är att erbjuda studenterna en akademisk utbildning inom audiologi med 
internationella motsvarigheter i bl a USA och Australien där vi har värdefulla samarbets-
partners. Några studenter väljer att förlägga en del av sin utbildning utomlands i t ex Kalifornien, 
Australien och England. Vi bjuder också årligen in gästlärare. 
  
Utbildningen är till viss del ”problembaserad”. Studenterna arbetar aktivt och i grupp med att ta 
till sig en del av kunskaperna under utbildningen. Vi använder också metoder som t ex 
casemetodik. Studenterna får många tillfällen att förkovra sig och träna den egen kommuni-
kativa förmåga på olika sätt: skriftligt, muntligt, i argumentation, genom presentationer etc. 
 
Hörseln är en viktig del i kommunikation människor emellan, och det finns många berörings-
punkter med logopedi. Genom vårt samarbete får studenterna tidigt kontakt med denna 
yrkesgrupp, och öven möjlighet till förkovran inom kommunikativa randområden. Samarbetet 
speglas också i forskningen vid den avdelning dit den större delen av utbildningen är förlagd: 
Avdelningen för logopedi, foniatri och audiologi, vid universitets medicinska fakultet. 
 
På fakultetens uppdrag ansvarar en programdirektör för utbildningen tillsammans med 
”fasansvarig” (ungefär studierektor). Vi har en aktiv lärargrupp som regelbundet samråder, 
samarbetar och inspirerar varandra och känner ett stort och gemensamt ansvar för att de mål 
som vi utformar ska vara möjliga att uppnå för varje student.  
 
Vi försöker skapa så många mötesplatser som möjligt utöver undervisningen. Vi har en 
ledningsgrupp där studenter ingår. Vi har ”Audiologiskt forum” två gånger per termin för alla 
”årskullar”. Där diskuterar vi t ex hörsel ur samhälls- och internationellt perspektiv, vi belyser 
audionomrollen, vi delar visioner och problem. Studenterna ingår i en studentsektion med läkar-, 
biomedicin- och logopedstudenter och deltar aktivt inom denna.  
 
Vad händer efter utbildningen? 
På vår hemsida finns intervjuer med tidigare studenter. Våra tidigare studerande finns inom 
landstingets audionomverksamheter i olika delar av landet och vid företag både i Sverige och i 
Danmark. Många arbetar med projekt och forskningsarbete inom det audiologiska fältet. Flera 
tidigare studerande har doktorerat och/eller genomför doktorandstudier i audiologi.  
 
Våra tidigare studenter, s k alumni, möter våra studenter för intervjuer redan under de första 
introduktionsveckorna men också senare som föreläsare, PBL-handledare och kliniska hand-
ledare. Flera tidigare studenter är idag lärare hos oss.  
 
Varje år utannonserar vi några av våra kurser som fristående kurser. Du kan följa detta i 
https://www.antagning.se med sökord audiologi. Dessutom kan du som har en kandidat-examen 
söka vårt magisterprogram med start höstterminer. Programmet kan sökas under perioden 17 
oktober – 15 januari. Du kan även kontakta oss för en individuell studieplanering om du önskar 
avlägga masterexamen hos oss.  
 
 
Boel Heister Trygg 
Programdirektör 
 
 



	  
	  
	  

	  	   	  


