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Introduktion för VFU-handledare VT21

Kursen VFU i praktiskt socialt arbete (30 hp)
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Välkomna till Södertörns högskola!
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FÖRMIDDAGENS PROGRAM
1. Välkomna och presentationer
2. Kort bakgrund om Södertörns högskola

och socionomutbildning på Södertörn
3. VFU-terminsöversikt, upplägg och ramar
4. Fikapaus
5. Handledares huvuduppgift
6. Fikapaus
7. Om handledning och professionsutveckling
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Kort om Södertörns högskola
Sedan 1996
 Etableringen av Södertörns högskola 

var ett uttryck för den dåvarande 
politiska viljan att utvidga högre 
utbildning i Stockholmsregionen 

 Det gällde framförallt att få fler från 
studieovana miljöer i södra 
Stockholmsområdet att lockas till 
högre studier
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Kort om Södertörns högskola (forts.)
Idag

● Södertörn har över 12 000 studenter 
varav ca 7 000 helårsstudenter (2019)

● En stor del av våra studenter kommer 
fortfarande från det som brukar kallas 
studieovana miljöer

● Högskolan erbjuder ca 80 program 
och 260 fristående kurser på både 
grundnivå och avancerad nivå

● Södertörn erbjuder även tre profes-
sionsutbildningar: lärar-, socionom-
och polisutbildning

5

Socionomutbildning på Södertörn
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● Socialt arbete som ämne har funnits på Södertörn sedan 
hösten 2008

● Södertörn tilldelalades examensrättigheter för socionomer 
våren 2017

● Utsatta grupper i samhället, oftast ur ett storstadsperspektiv, 
utgör ett särskilt fokusområde i Södertörns 
socionomutbildning – annars finns inga inriktningar på 
Södertörns socionomprogram  

● VFU-kursen pågått under nästan en tioårsperiod, med start 
våren 2011, i samarbete med Ersta Sköndal, men sedan 
hösten 2018 ges VFU enbart av socionomprogrammet här vid 
Södertörn 
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Terminsöversikt Socionomprogrammet
Termin 1

År 1 Introduktion till Socialt arbete 
(Socialt arbete som ämne och 
profession, Socialpolitik, Utsatthet)

Termin 3
År 2 Juridik i socialt arbete (inklusive Praktik-

nära juridisk tillämpning i utredningar)

Termin 5
År 3 Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i 

praktiskt socialt arbete

Termin 7
År 4 Det sociala arbetets förutsättningar 

och metoder (Avancerad nivå)

Termin 2
Introduktion till Socialt arbete (Profession med 
interpersonellt perspektiv, Psykologi i socialt 
arbete, Metod, Samhällsarbete)

Termin 4
Forskningsmetoder, fältanknuta studier och 
professionella samtal i socialt arbete

Termin 6
Socialt arbete och kunskapsutveckling 
(fördjupningskurser och examensarbete)

PPU
Personlig professionell utveckling finns som ett 
genomgående tema i hela utbildningen – och 
som ett kursmoment T 1 – 4 och T6
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VFU-kursen bygger bland annat på en 
progressionstanke där...
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... studenten tillämpa sig kunskaper 
inhämtade under den föregående 
terminen om såväl forsknings-
metod som samtalsmetodik i 
förberedelse för den kommande 
terminen där C-uppsatsen skrivs

 Därmed finns en tydlig förankring i 
relevant litteratur och 
reflekterande resonemang i VFU-
kursens skrivuppgifter och 
seminarier

 Ett sådant upplägg kan ibland 
upplevas av studenten som 
krävande och även som 
”orättvist” jämfört med kraven 
som ställs på studenter från 
andra lärosäten...

... men VFU-lärarnas pedagog-
iska förhållningssätt utgår från 
den här progressionstanken och 
inte från någon intention att vara 
elak eller för krävande mot våra 
studenter

VFU terminsöversikt och tidsram

Socionomens 
professionella 

yrkesroll 
(3 hp)

VFU-momentet 
(24 hp): 

16 veckor långa,  
80% av heltid

Slutseminarium     
(3 hp)
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Terminsöversikt och tidsram
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● Inledningsmomentet Socionomens 
professionella yrkesroll, 18 – 31 januari

● VFU-momentet, 1 februari – 23 maj 

● Slutseminarium, 24 maj – 6 juni 2021

VFU-momentets upplägg och ramar
Arbetstid under VFU
Frånvaro under VFU
VFU under rådande 

Coronavirustider
Vikariat/anställning inte tillåtet 

under VFU
Förändring under VFU
Individuell VFU-studieplan
VFU-praktikmål
Individuell skriftlig uppgift

Handledning under VFU
Stöd i handledningen
Studiebesök
VFU-besök
Sekretess under VFU
Ansvarsfördelning under VFU
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Arbetstid under VFU
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● Studentens arbetsinsats beräknas till 40 timmar per vecka 
- varav 30 timmar per vecka i VFU-verksamheten, vilket 

motsvarar i vanligt fall 4 arbetsdagar 
- tio timmar per vecka avsätts för inläsning av kurslitteratur 

och genomförande av examinationsuppgifter

● En kort stund (max en timme) bör regelbundet avsättas för studenten att 
kunna förbereda sig inför de schemalagda handledningstillfällena 

● Därutöver bör några enstaka timmar avsättas för studentens utförande av 
studieplanen och det skriftliga PM:et om målgruppens situation och behov
- dock ska merparten av studentens förberedelsetid för 

att upprätta studieplanen och utföra PM:et förläggas 
till studentens schemalagda studiedagar
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Frånvaro under VFU
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Under normala tider:
● Frånvaro utöver sammanlagt 

30 timmar (4 arbetsdagar) ska 
kompenseras

Under Coronatider:
● Frånvaro utöver sammanlagt 

60 timmar (8 arbetsdagar) ska 
kompenseras

● Studenten ska stanna hem om det 
finns anledning enligt gällande 
riktlinjer - även om detta innebär 
en frånvaro längre än sammanlagt 
8 arbetsdagar

● Om studentens frånvaro överstiger 
8 arbetsdagar, ska kursansvarig 
lärare meddelas

● Då görs upp en plan för hur denna 
frånvaro kan kompenseras genom 
utökade timmar i verksamheten

VFU under rådande Coronavirustider
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● Precis som vanligt bör studenten 
befinna sig på sin VFU-plats under 
hela tjänstgöringstiden (alltså 
4 arbetsdagar per vecka)

● Studenten ska kontinuerligt följa ar-
betsplatsens rutiner kring smittskydd 
samt riktlinjer för att minska risken av 
smittspridning av coronaviruset

● VFU genomförs i enlighet med 
direktiv och förutsättningar på VFU-
platsen – direktiv om utförandet av 
arbetsuppgifter som gäller anställd 
personal på VFU-platsen ska gälla 
även student

● I fall studenten behöver stanna hem 
antingen på grund av lindriga 
förkylningssymptom eller med 
anledning av giltig direktiv om 
utförandet av arbetsuppgifter, så bör 
studenten få arbetsuppgifter som 
kan utföras hemifrån

● Studentens eventuella frånvaro från 
VFU-platsen till följd av 
coronaviruset ska dokumenteras i ett 
mejl till kursansvarig lärare med 
kopia till sin(a) VFU-handledare

VFU under rådande Coronavirustider (forts.)
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Tänk gärna på VFU-upplägg utifrån 

● Turas ni om att vara på plats eller är 
ni där samtidigt? 

● Finns det möjlighet till uppbackning 
av andra medarbetare på enheten?

 det är inte ovanligt hos vissa 
verksamheter (inom Stockholms 
stad t ex) i dagsläget att hela 
enheten hjälps åt mer med 
studenten än tidigare

rådande omständigheter

 alltså att de som är fysiskt på 
plats tar hand om studenten så att 
hen också kan vara på plats så 
mycket som möjligt, men att 
huvudansvaret självklart fortsatt 
ligger på utsedda handledare

● Innebär uppdraget löpande klient-
kontakt på plats och om ni är 
verksamma på plats så bör 
studenten också vara det 

 Om inte så är det viktigaste att 
studenten får tilldelat sig relevanta 
och möjliga ”hemifrån”-uppgifter
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Förändring under VFU

● Vid byte av handledare, förflyttning 
till annan enhet eller liknande ska 
kursansvarig lärare kontaktas

● Detta gäller även vid förändringar 
som uppkommer på VFU-platsen 
med anledning av coronaviruset och 
som innebär att studenten inte 
längre kan fortsätta praktisera på 
VFU-platsen under hela sin 
tjänstgöringstid (dvs, 4 dagar per 
vecka) 

Vikariat/anställning inte tillåtet 
under VFU
● Den verksamhetsförlagda utbildning-

en är studietid, anställning i VFU-
verksamheten får inte förekomma 
under studentens VFU- period

● Även i situationer där en anställning 
per se inte är aktuell, så är det viktigt 
att poängtera att studenten alltid, 
under hela sin VFU period, skall 
agera i sin studentroll och inte 
överta någon medarbetares 
arbetsuppgifter/ yrkesroll 

Individuell VFU-studieplan

17

● Under VFU-periodens inledningsfas ska studenten upprätta en 
individuell VFU-studieplan i samråd med sin handledare

● Vi kommer snart att gå igenom studieplanens upplägg och innehåll

VFU-momentets praktikmål
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● Praktikmålen är en sammansättning av VFU-kursens lärandemål 
och utgör områden med stor betydelse för studentens personliga 
och professionella utveckling under VFU

● Praktikmålen utgör ett viktigt ramverk såväl för utformning av 
studentens studieplan som för genomförande av både mitt- och 
slututvärderingen 



2021-01-26

4

VFU-praktikmål (forts.)
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Under sin tid i VFU-verksamheten ska 
studenten:
● lära sig om såväl den organisatoriska som 

socialpolitiska och socialrättsliga kontexten 
inom vilken socialt arbete äger rum, 
specifkt i förhållande till VFU-
verksamhetens sammanhang,

● lära sig om arbetsmetoder vid utredningar 
och interventioner i socialt arbete och lära 
sig att utöva några av dessa metoder på 
egen hand,

● visa förmåga till konstruktiva lagarbete och 
samverkan i grupper med olika 
sammansättning,

● visa förmåga att resonera kring hur egna 
värderingar, attityder och uppfattningar kan 
påverka den egna yrkesutövningen och 
mötet med brukare/klienter, patienter och 
anhöriga samt medarbetare,

● visa förmåga att reflektera över och 
ifrågasätta rådande normer och 
maktförhållanden, ojämlikhet och 
utanförskap i förhållande till det sociala 
arbetets praktik

Individuell skriftlig uppgift – PM om
målgruppens situation och behov
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● Uppgiften handlar främst om VFU-verksamhetens centrala klient- eller 
målgrupp och dennes levnadssituation och behov utifrån ett målgrupps-
perspektiv 

● Tanken här är att studenten ska, i samråd med sin handledare, ta reda på 
vilka problem och hjälpbehov som förekommer hos en målgrupp och hur väl 
sin VFU-verksamhet – sett ur målgruppsperspektivet – uppfyller målgruppens 
behovet av stöd

● I fallet att VFU-verksamheten inte är riktad till en specifik målgrupp, då kan 
en målgrupp som blev fokus t ex för ett av verksamhetens specifika uppdrag 
eller samarbetsprojekt vara av intresse

☕☕☕☕
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Handledning under VFU
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● Handledaren förväntas att bjuda till regelbundna handledningssamtal för 
att stödja studenten i sitt lärande och professionsutveckling – helst vecko-
vis, men vid minst 12 inplanerade tillfällen fördelat över VFU-perioden

● Dessa i förväg bestämda handledningsträffar ska ses som komplement till 
den kontinuerliga kontakten mellan dig och studenten 
– en av dessa inplanerade tillfällen kan med fördel fokusera på 

upprättningen av studentens studieplan
– ytterligare två tillfällen ska utgå ifrån handledarens utvärdering av 

studentens inlärning och utveckling vid mitten av terminen och vid 
slutet

– därutöver bör ett handledningstillfälle ägnas åt studentens färdiga PM 
om målgruppens situation och behöv

Stöd i handledningen
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● Meningen är att följande verktyg ska 
användas som stöd för handledning:

 Studentens reflekterande 
loggboksanteckningar 

 Observationsreferat (som utförs 
av student)

 Processbeskrivande samtals-
referat (också utförs av student)

● Information om dessa verktyg finns 
dels i Handledarhäftet men även på 
Socionomprogrammets hemsida 
(www.sh.se/socialtarbete)

– på hemsidan finns bl a en 
vägledning till reflekterande 
loggboks- och dagboksanteck-
ningar samt exempel på hur dessa 
respektive anteckningar kan 
struktureras

Studiebesök

24

● Studiebesök uppmuntras – det bästa sättet för studenten att 
få veta mer om närliggande och/eller intressanta 
verksamhetsområden 

● Ansvaret för planering av studiebesök vilar gemensamt på 
handledare och student

● Studiebesöken bör väljas på sådant sätt att de anknyter till 
arbetsuppgifterna i VFU-verksamheten

● Ett studiebesök kan variera i längd, från några timmar till en 
till två veckor utifrån studentens önskemål och studiebesökets 
relevans
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VFU-besök
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● Lärarbesök till VFU-platserna vid mitten av 
VFU-perioden (v. 11 – 13) 

● Syfte med besöket är att få träffa både student och handledare 
personligen, få en inblick i verksamheten och studentens 
deltagande i den och att tillsammans följa upp studentens 
utveckling 

● Det är studentens ansvar att samordna tid för besöket med sin 
handledare 
- läraren kontaktar studenten och ger förslag på tider

● Både student och handledare deltar vid besöket; läraren ansvarar 
för samtalet, student och handledare behöver inte förbereda sig

Sekretess under VFU
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● Väsentligt att studenten ta reda på och hålla sig informerade om 
sin VFU-platsens regler och rutiner kring sekretess

● Studenten ska tänka även på hur en använder sociala medier 
under sin VFU-tjänstgöringstid – det kan t ex vara direkt 
olämpligt utifrån ett sekretessperspektiv att göra uppdateringar 
som är kopplade till sin VFU-verksamhet

● Ta gärna upp dessa ämne med din student!

Ansvarsfördelning under VFU
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Det är studentens ansvar att
● Genomföra sin VFU enligt praktikmålen och de formella ramarna 

som finns uttryckta i studieguiden (alltså enligt de föregående 
punkterna) 

● genomföra uppgifter på ett ansvarsfullt sätt och beakta den 
lagstiftning som finns inom området

● uppvisa en positiv inställning till VFU-perioden, visa god vilja att 
lära sig, visa engagemang, nyfykenhet och ta initiativ

● genomföra den verksamhetsförlagda utbildningen i enlighet med 
Akademikerförbundet SSR:s yrkesetiska riktlinjer för socionomer

Ansvarsfördelning under VFU (forts.)
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Det är studentens ansvar att (forts.)
● planera, utforma och genomföra minst 12 strukturerade handlednings-

tillfällen, i samråd och tillsammans med handledaren, samt förbereda sig och 
lämna in underlag till dessa 
o som underlag för dessa tillfällen är det obligatoriskt för studenten att 

skriva loggbok och dagbok, observationsreferat och processreferat, men 
även andra former av förberedelser rekommenderas också

● meddela frånvaro till handledaren, vid frånvaro som sammanlagt överstiger 
60 timmar (motsvarande 8 arbetsdagar) ska också högskolan – dvs 
kursansvarig lärare – informeras

● informera högskolan även om byte av handledare, förflyttning till annan 
enhet eller liknande

Ansvarsfördelning under VFU (forts.)
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Handledarens huvudansvar är att 
● genom sin handledning: 
 dels stötta studenten i att utveckla sin egen yrkesroll som socionom 
 dels säkerställa att studenten uppfyller praktikmålen för VFU-

momentet

● Men handledning bör givetvis även motivera och inspirera studenten till 
att tänka efter och reflektera på sin praktik
 handledning är alltså till stöd till studenten i att styra sin egen 

inlärning efter sina intressen, erfarenheter och behov
 vilket kan ibland innebära utmaningar för handledare särskilt i 
relation till studenter med redan inhämtade yrkeserfarenhet som kan 
ha svårt att behålla sig till studentrollen

Handledarens uppdrag består
 Introducera studenten på sin 

VFU-platsverksamhet 
 Samråda med studenten om 

upprättandet av sin VFU-
studieplan

 Hålla regelbundna handledar-
samtal – ca (drygt) en timme 
per vecka, helst minst 12 ggr 
under VFU-tiden 

även i att:
 Följa upp studentens 

personliga och professionella 
utveckling (mittermins 
utvärdering)

 Bedöma och yttra sig om 
studentens läroprocess och 
måluppfyllelse 
(slututvärdering och 
utlåtande)

HANDLEDARES HUVUDUPPGIFT

30
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HANDLEDARES HUVUDUPPGIFT (forts.)

Att assistera studenten med 
upprättande av sin studieplan

31

Det centrala vid upprättande av 
en individuell VFU-studieplan =
 inventera relevanta kunskaper och förmågor,
 identifiera personliga (utvecklings)mål som är 

kopplade till kursens innehåll och praktikmål, 
 tilldela arbetsuppgifter och planera relaterade 

praktikaktiviteter samt 
 förklara hur handledning ska utformas

32

VFU-studieplanens delar
Del A: En kort beskrivning av min 

platsverksamhet och min 
handledares yrkesroll

Del B: Praktikperiodens innehåll och 
genomförande

1. Mina relevanta kunskaper och
förmågor

2a) Mina personliga (utvecklings-) 
mål som är kopplade till kursens 
innehåll och praktikmål

Del B: Praktikperiodens innehåll och 
genomförande (forts.)

2b) Tilldelning av arbetsuppgifter 
och planering av praktikrela-
terade aktiviteter

3. Uppföljning – vid mittermins-
och slututvärdering

Del C: Handledningens utformning och 
studentens egen tid för reflektion

Del D: Fördelning av studentens 
arbetstid i praktikverksamhet

HANDLEDARES UPPGIFT (forts.)
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Mittermins utvärdering
● Mittermins utvärdering utförs av 

handledare i samråd med studenten 
● Studenten och handledaren gemen-

samt avväger hur den första delen av 
kursen fungerat – fångar alltså upp 
eventuella svårigheter och behov 
samt hitta gemensamma strategier/ 
lösningar för hur ni kan gå vidare

● VFU-studieplan ska användas för att 
dokumentera hur långt studenten 
nått i arbetet mot praktikmålen och 
sin professionsutveckling

● Vid någon form av hinder eller 
problem i samarbetet kring genom-
förandet av studentens VFU-plan, så 
ska kontakt snarast tas med 
kursansvarig lärare – men dock 
senast vid mittutvärderingstillfället

● Mittermins utvärdering kommer tas 
upp vid mitterminsträff för hand-
ledare tisdagen den 16 mars

HANDLEDARES UPPGIFT (forts.)
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HANDLEDARES UPPGIFT (forts.)
Slutintyg / VFU-utlåtande
● Görs av handledaren och studenten 

tillsammans mot slutet av VFU-
perioden 
- handledaren och studenten 
gemensamt avväger hur långt 
studenten nått i arbetet mot 
praktikmålen och sin professions-
utveckling 
- därefter skriver handledaren ett 
VFU-utlåtande som är en del av 
underlaget för bedömning av VFU-
kursen som helhet 

- genom sitt VFU-utlåtande intygar 
handledaren också att studenten 
uppfyllt de formella VFU-ramarna

● Slututvärdering och utlåtande 
kommer också tas upp vid 
mitterminsträff för handledare 
tisdagen den 16 mars

35

Till sist (nästan)…

Information och anmälningar VFU:
www.sh.se/socialtarbete

36



2021-01-26

7

Pga rådande omständigheter måste vi tyvärr 
ställa in vår gemensamma handledare-student 
lunch igen denna termin....

... men vi ser dock gärna att ni tar tillfället i akt att hålla 
ett videosamtal med er student på e.m. idag för att 
kunna ta upp till diskussion era respektive förväntningar 
på studentens VFU-period.  

37

Till sist….…
● Ta kontakt om ni har frågor eller behov av stöd i handledningen av 

studenten - på ett så tidigt stadium som möjligt
● Kursansvarig: Dave Lewis, dave.lewis@sh.se
● Handledningsstöd: Pernilla Prytz, pernilla.prytz@sh.se
● VFU-handläggare (frågor/stöd placering): Sofia Sjöström 

vfusocionom@sh.se

● Tack för att ni kom - Vi önskar er alla en trevlig och givande 
VFU-period med våra studenter!
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