Till lärarutbildningsnämnden Vid HiG
Angående förkunskapskrav i kurs med VFU samt antalet resttillfällen
Till mötet 050125 lades följande förslag:
”Förslag: LuN beslutar att i samtliga kursplaner som innehåller VFU införs tillägg under
tentamen som motsvarar nedanstående skrivning för respektive kurs och lärarkategori.
Om VFU-period/-er underkänns begränsas antalet restperioder i VFU till två extra tillfällen
sammanlagt för hela lärarutbildningen. Förutom de obligatoriska VFU-momenten kan den
studerande alltså sammanlagt högst två gånger ytterligare utföra VFU i den omfattning som
motsvarar den/de underkända perioderna. Om inte särskilda skäl föreligger (t.ex. sjukdom)
måste restperioderna utföras senast terminen efter normalt avslutad studiegång dvs senast
termin 8 för tidigarelärare och senast termin 10 för senarelärare utom senarelärare mot
gymnasiet i svenska där termin 11 blir den sista möjliga terminen för resttentamen inom
VFU.”
Med följande kommentarer:
I varje kurs som innehåller VFU införs förkunskapskravet att VFU från föregående period måste vara
avklarad innan ny VFU får påbörjas. Dock bör inte kravet utformas så att en inriktning inte får
påbörjas förrän VFU:n från den föregående Au-perioden klarats av och vice versa eftersom detta helt
stoppar en student från vidare studier. En VFU-rest kan inte hinnas med före det inriktningen
påbörjats.
Med det VFU-avtal vi idag har blir restperioden om den infaller efter normalt avslutad studiegång
enligt ovan en kostnad för institutionen. Om restperioden infaller under normal studietid blir den ett
extra åtagande för aktuell kommun.

Lärarutbildningens beslut:
3. Resttentamina inom vfu. Roy Nilsson redogjorde för förslaget att i kursplaner skall anges bl a att vfu
från föregående period måste vara avklarad innan ny vfu påbörjas och att två resttillfällen kommer att
erbjudas. Bil 7:2. I diskussionen framhölls att regleringen av resttentamina fastställs i kursplaner, och
att texten därför kan bli olika i olika kurser. Viktigt att förankra ett beslut hos prefekterna.
Beslut: Nämnden beslutar stödja föreslagna principer, men önskar att förslaget diskuteras med
prefekterna innan ett beslut tas vid nästa nämndmöte.

Två av prefekterna (Elisabeth Björklund och Tore Nilsson) besöktes under våren och frågan
diskuterades med dem. För att utröna Högskoleförordningens krav tillskrevs verksjuristen
som svarade:
Enligt 6 kap. 11 a § högskoleförordningen (1993:100 ändrad genom 2004:289) skall, om en högskola begränsar
det antal tillfällen som en student får genomgå prov för att få godkänt resultat på en kurs eller del av en kurs,
antalet tillfällen bestämmas till minst fem. Om godkänt resultat på en kurs eller del av en kurs förutsätter att
studenten genomgått praktik eller motsvarande utbildning med godkänt resultat, skall antalet praktik- eller
motsvarande utbildningsperioder bestämmas till minst två.
Om verksamhetsförlagd utbildning ingår i en kurs skall alltså antalet tillfällen att genomföra denna räknas för
den kursen , under förutsättning att det framgår av kursplanen att antalet tillfällen som den verksamhetsförlagda
utbildningen får genomföras är begränsat.
Det totala antalet tillfällen per kurs kan sättas till lägst två (ordinarie och ett tillfälle att göra om det).
Någon möjlighet att räkna den verksamhetsförlagda utbildningen som en kurs för ett helt lärarprogram, som du
beskriver det, går mot denna bakgrund inte.
Med vänlig hälsning: Marie Stern Wärn Verksjurist

Inriktningarnas VFU är en kurs och antalet resttillfällen kan där begränsas till ett enligt
verksjuristen.
VFU i Allmänt utbildningsområde (AU) är fn uppdelad och utförs vid 3 tillfällen. Om AU
kan tolkas som en kurs eller om VFU i AU kan tolkas som en kurs kan också där antalet
resttillfällen reduceras till ett. Om detta inte är fallet måste varje VFU-del betraktas som en
egen kurs och varje del måste kunna erbjuda ett eget resttillfälle

Mot bakgrund av detta föreslås:
I kursplaner för kurser med VFU införs förkunskapskravet att föregående VFU-kurs skall vara
avklarad och godkänd.
Med ovanstående begränsning:
Dock bör inte kravet utformas så att en inriktning inte får påbörjas förrän VFU:n från den föregående
Au-perioden klarats av och vice versa eftersom detta helt stoppar en student från vidare studier. En
VFU-rest kan inte hinnas med före det inriktningen påbörjats.

Antalet resttillfällen anges i kursplan och begränsas i inriktningar till ett.
Antalet resttillfällen i AU anges i kursplan och anpassas så att varje kurs med VFU erbjuder
ett resttillfälle (f.n. tre kurser)
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