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Syftet med den verksamhetsförlagda utbildningen är en integrering av teoretiska och praktiska 
kunskaper. ”Fysioterapins teori och praktik är en förutsättning för varandra och under 
utbildningen sker en växelverkan mellan teoretisk utbildning, färdighetsträning samt 
verksamhetsförlagd utbildning. I samtliga terminer ingår verksamhetsförlagd utbildning inom olika 
områden.” (Utbildningsplan, 2014, sid. 5). Den verksamhetsförlagda utbildningen ses som en 
mycket viktig del i studentens utveckling mot en professionell yrkesidentitet.  

 
Problembaserat lärande 
Problembaserat lärande (PBL) är den pedagogiska filosofi och förhållningssätt som används vid 
Medicinska fakulteten. I undervisningen utnyttjas olika metoder såsom arbete i basgrupper, 
föreläsningar, litteraturstudier, artikelgranskning, seminarier, laborationer och fältstudier. I PBL 
betonas den studerandes utveckling av ett självständigt, livslångt lärande som är en förutsättning 
för ett undersökande förhållningssätt. De egna frågorna och problemformuleringarna utgör grunden 
för PBL. Centralt i PBL är också att ta ansvar i lärandet, att söka och värdera kunskap, träna 
samarbete och att kunna möta förändringar. 
 
Arbetstid 
Den verksamhetsförlagda utbildningen motsvarar heltidsstudier, d.v.s. 8 timmar/praktikdag. I denna 
tid ligger även förberedelsearbete, litteraturstudier, dokumentation mm med anknytning till den 
verksamhetsförlagda utbildningen. 
 
Närvaro/igentagning 
Under förutsättning att det finns tillräckligt underlag för bedömning av studentens prestationer 
under verksamhetsförlagd utbildning i relation till kursens mål får betyg sättas även om studenten 
har varit delvis frånvarande från den verksamhetsförlagda utbildningen eller avbrutit den. Vid 
behov av igentagning så görs en individuell bedömning om när denna ska ske.  
 
Utvärdering/bedömning 
Utvärdering sker kontinuerligt under den verksamhetsförlagda utbildningen. En mittbedömning ska 
ske av klinikhandledaren och studenten efter halva den verksamhetsförlagda utbildningen. 
Slutbedömning sker vid den verksamhetsförlagda utbildningens slut. Mittbedömningen och 
slutbedömningen skall ske med hjälp av bedömningsformuläret. Om handledaren rekommenderar 
studenten underkänd så ska underlaget från både mitt- och slutbedömning in till programmet. 
 
Studentens individuella lärandeplan (ILP) tjänar som utgångspunkt under den kontinuerliga 
utvärderingen. PBL:s grundkomponenter Problemlösning, Självstyrt lärande samt Professionellt 
förhållningssätt utgör basen för allt arbete och är tillsammans med studentens ILP 
bedömningsunderlag vid slutbedömningen som sker med hjälp av bedömningsformuläret.  
 
Klinikhandledaren lämnar underlag till bedömning och en rekommendation om studenten är 
godkänd/underkänd. Därefter avger kursens examinator bedömningen godkänd/underkänd. I termin 
5 examineras studenten med en patient som utgångspunkt. Denna examination bedöms separat och 
ingår inte i den totala bedömningen av den verksamhetsförlagda utbildningen. 
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