Kursplan: FG2061

Kursplan
VFU och handledning 1
Placement and Supervision 1
Kurskod: FG2061

Högskolepoäng (hp): 5

Huvudområde: Musikpedagogik

Ämnesgrupp: PE1

Utbildningsnivå: Grundnivå

Fördjupning: G1N

Giltig fr.o.m.: Ht 2021

Ändringsuppgifter:

Beslut: UFN 2021:2 (2021-03-11)

Moduler
•

Skriftlig och muntlig redovisning, VFU, 5 hp (2101)

Syfte
Kursen syftar till att studenten ska utveckla kunskap och kompetens avseende
rollen som musikterapeut. Det inbegriper att kunna genomföra
verksamhetsförlagd utbildning i form av auskultationer på ett flertal
verksamheter med stöd av schemalagd processinriktad handledning i grupp.
Kursen ingår i kandidatprogrammet musikpedagogik med inriktning
musikterapi (KGTP1).

Innehåll
Kursen ger studenten förutsättningar att genomföra verksamhetsförlagd
utbildning i form av auskultationer inom olika musikterapeutiska verksamheter
relevanta för det kommande yrkeslivet. Under schemalagd utbildningshandledning i grupp ges studenten möjlighet att planera, genomföra och
bearbeta intrycken från den verksamhetsförlagda utbildningen och på så sätt
utvecklas som musikterapeut.
Kursen innehåller praktiska och teoretiska moment med fokus på:
•

auskultationer,

•

handledning,

•

seminarier.
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Mål
Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:
Kunskap och förståelse
• visa kunskap och förståelse för rollen som musikterapeut i förhållande till
individuella, sociala och kulturella kontextuella förutsättningar,
Färdighet och förmåga
• visa förmåga att muntligt och skriftligt eller på annat sätt redogöra för och
diskutera olika verksamheter gällande musikterapeutiska frågeställningar,
•

visa förmåga att beskriva musikterapeutiska insatser; som terapeutiska mål
(t ex kommunikation, emotion, relation, lärande, samspel, uttryck) och
musikval (musiklyssning och musicerande av olika slag).

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• reflektera, analysera och diskutera rollen som musikterapeut utifrån olika
kontextuella förutsättningar.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se aktuell kursguide.

Behörighet
Grundläggande behörighet för högskolestudier samt godkända antagningsprov
för kandidatprogram i musikpedagogik med inriktning musikterapi (KGTP1)
vid KMH.

Examination
Kursen examineras genom:
•

en individuell skriftlig uppgift,

•

en skriftlig och muntlig redovisning av portföljdokumentation.

Se aktuell kursguide för utförlig beskrivning av examinationsformerna.
Vid underkännande på grundval av VFU-handledarens skriftliga omdöme av
studentens prestation, eller om studenten inte slutför påbörjad VFU-kurs, har
studenten rätt att genomföra samma VFU-kurs ytterligare en gång, dock inte
fler än två gånger sammanlagt. Ytterligare tillfälle till examination erbjuds
senast nästa gång kursen ges.
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I särskilda fall, vid exempelvis sjukdom eller skada, kan vissa delar examineras
genom särskild uppgift. Varje enskilt fall bedöms i samråd mellan ansvarig
lärare och eventuella behandlare.
Examinator har möjlighet att besluta om anpassad eller alternativ examination
för studenter med dokumenterad funktionsnedsättning.

Betygsgrader
Betygssättningen sker enligt en målrelaterad två-gradig betygsskala:
U=Underkänd
G=Godkänd
De skriftliga betygskriterierna meddelas studenten vid kursstart. Målrelaterade
betygskriterier är bindande, se aktuell kursguide.

Övrigt
När kursplanen är upphävd har studenten rätt att examineras en gång per termin
enligt föreliggande kursplan under en avvecklingsperiod på tre terminer.
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