
Södertörns högskola 
Socionomprogrammet, 
VFU-kursen Den social arbetets praktik – HT19 

1(5) 

Bilaga 3 till Studieguide 

VFU-studieplan, Verksamhetsförlagd utbildningstiden 
Handledande lärare/examinator: Gudrun Elvhage, Dave Lewis, Pernilla Prytz, Sofia Ågren 

Lämnas in som inlämningsuppgift av studenten i kursrummet på itslearning senast fredag 
20 september. Studenten får återkoppling från examinerande lärare, och lämnar vid behov 
in på nytt för ny återkoppling. 
VFU-studieplanen är ett operativt verktyg som kan revideras inom ramen för kursens mål, av 
student och handledare gemensamt även efter återkoppling från lärare. 

Fylls i digitalt, word-mall finns utlagd i kursrummet på itslearning. 

Studentens namn: 

Platsverksamhetens namn och 
min placering i verksamheten 
(avdelning/enhet/område/grupp): 

Handledarens namn: 

VFU-studieplanen utgör underlag för de två utvecklings-/utvärderingssamtalen som student 
och handledare genomför gemensamt vid mitten respektive slutet av VFU-perioden. VFU-
studieplanen utgör även underlag för högskolans bedömning och examination av studentens 
inlärning under VFU-perioden. 

Studieplanens innehåll: 
• En kort beskrivning av min platsverksamhet och min handledares

yrkesroll 1
• En redogörelse för vad jag konkret vill uppnå under min VFU-tid

kopplad till kursens innehåll och VFU-momentets praktikmål 2  
• Handledningens utformning och studentens egen tid för reflektion 4 
• Fördelning av studentens arbetstid i VFU-verksamheten 5 
• Handledares samtycke 5 

En kort beskrivning av min VFU-verksamhet främst utifrån perspektivet av min aktuella 
placering i verksamheten samt en kort beskrivning av min handledares yrkesroll:  



VFU-studieplan, Verksamhetsförlagd utbildningsperioden – HT19 
  
 
 
 

2(5) 
 

• En redogörelse för vad jag konkret (utifrån perspektivet av min egen VFU-placering och min egen professionella 
utveckling) vill uppnå under min VFU-tid kopplad till kursens innehåll och VFU-momentets praktikmål *  

Syftet här är dels att förklara vad du som student har för avsikter och intentioner med din verksamhetsförlagda utbildning kop-
plade till VFU-momentets praktikmål, dels att redovisa de arbetsuppgifter och andra relaterade praktikaktiviteter som du ska 
utföra för att hjälpa dig att förverkliga dina avsikter och intentioner. Så småningom i samband med mittermins- och sluttermins-
samtalen kommer du även att redovisa (i tredje kolumnen) i vilken utsträckning arbetet med praktikmålen har förverkligats. 

Obs! För att kunna redovisa dina avsikter och intentioner med din VFU på ett tydligt sätt (i första kolumnen), bör du inleda 
samtliga förklaringspunkter med ordet ”att” följt av ett aktivt verb i sin grundform. Undvik alltså grammatiska meningar med 
personliga och possessiva pronomen. 
 
MÅLOMRÅDEN KUNSKAP, FÄRDIGHETER, SJÄLVKÄNNEDOM OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT: 

Praktikmål 1 – lära mig om såväl den organisatoriska som socialpolitiska och socialrättsliga kontexten inom vilken 
socialt arbete äger rum, specifkt i förhållande till VFU-verksamhetens sammanhang   

Praktikmål 2 – lära mig om arbetsmetoder vid utredningar och interventioner i socialt arbete och lär mig att utöva 
några av dessa arbetsmetoder på egen hand   

Praktikmål 3 – lära mig och öva konstruktiva lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning  
Praktikmål 4 – lära känna mig själv och mina känslor ytterligare och lär mig förmedla mina tankar och känslor till 

andra    
Praktikmål 5 – visa förmåga att förstå andras situationer och upplevelser samt att bemöta andra respektfullt och 

empatiskt  
Praktikmål 6 – visa förmåga att beakta och ifrågesätta maktförhållanden, ojämlikhet och utanförskap i samband 

med det professionella socialt arbetets utövning 

VAD?: Min egna avsikter och 
intentioner med den 
verksamhetsförlagda 
utbildningen kopplade till 
kursens innehåll och 
praktikmål (se ovan):  

HUR?: Arbetsuppgifter och andra 
relaterade praktikaktiviteter 
som jag ska utföra 
självständigt, ta del i eller 
observera utifrån 
praktikmålen – för att hjälpa 
mig att förverkliga mina 
avsikter och intentioner:  

VILKA ARBETSUPPGIFTER OCH 
ANDRA RELATERADE PRAKTIK-
AKTIVITETER HAR KUNNAT 
FÖRVERKLIGAS? VILKA 
YTTERLIGARE ARBETSUPPGIFTER 
OCH PRAKTIKAKTIVITETER HAR 
GENOMFÖRTS? – vid mitten av 
VFU-perioden, vid slutet: 

1. 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
 
 

1. 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
 
 
 

1. 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
 
 
 

* Praktikmålen är en sammansättning av VFU-kursens lärandemål. 
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• En redogörelse för vad jag konkret vill uppnå under min VFU-tid (forts.) 
 
MÅLOMRÅDEN KUNSKAP, FÄRDIGHETER, SJÄLVKÄNNEDOM OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT: 

Praktikmål 1 – lära mig om såväl den organisatoriska som socialpolitiska och socialrättsliga kontexten inom vilken 
socialt arbete äger rum, specifkt i förhållande till VFU-verksamhetens sammanhang  

Praktikmål 2 – lära mig om arbetsmetoder vid utredningar och interventioner i socialt arbete och lär mig att utöva 
några av dessa arbetsmetoder på egen hand   

Praktikmål 3 – lära mig och öva konstruktiva lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning  
Praktikmål 4 – lära känna mig själv och mina känslor ytterligare och lär mig förmedla mina tankar och känslor till 

andra    
Praktikmål 5 – visa förmåga att förstå andras situationer och upplevelser samt att bemöta andra respektfullt och 

empatiskt  
Praktikmål 6 – visa förmåga att beakta och ifrågesätta maktförhållanden, ojämlikhet och utanförskap i samband 

med det professionella socialt arbetets utövning 

VAD?: Min egna avsikter och 
intentioner med den 
verksamhetsförlagda 
utbildningen kopplade till 
kursens innehåll och 
praktikmål (se ovan):  

HUR?: Arbetsuppgifter och andra 
relaterade praktikaktiviteter 
som jag ska utföra 
självständigt, ta del i eller 
observera utifrån 
praktikmålen – för att hjälpa 
mig att förverkliga mina 
avsikter och intentioner:   

VILKA ARBETSUPPGIFTER OCH 
ANDRA RELATERADE PRAKTIK-
AKTIVITETER HAR KUNNAT 
FÖRVERKLIGAS? VILKA 
YTTERLIGARE ARBETSUPPGIFTER 
OCH PRAKTIKAKTIVITETER HAR 
GENOMFÖRTS? – vid mitten av 
VFU-perioden, vid slutet: 

4. 
 
 
 
 
 
 
5. 
 
 
 
 
 
 
6. 
 
 
 
 
 
 

4. 
 
 
 
 
 
 
5. 
 
 
 
 
 
 
6. 
 
 
 
 
 
 

4. 
 
 
 
 
 
 
5. 
 
 
 
 
 
 
6. 
 
 
 
 
 
 

 

  



VFU-studieplan, Verksamhetsförlagd utbildningsperioden – HT19 
  
 
 
 

4(5) 
 

• Handledningens utformning och studentens egen tid för reflektion 
Vad har du och din handledare kommit överens om angående regelbundna inplanerade handledningsträffar? De regelbundna 
inplanerade handledningsträffarna ska ses som komplement till den kontinuerliga kontakten mellan studenten och handledaren. 
De regelbundna inplanerade handledarsamtalen bör användas av handledaren såväl som studenten till att tillsammans planera 
och följa upp studentens läroprocess. Handledarsamtal ska dels hjälpa studenten att få större förståelse för hur verksamheten 
fungerar och styrs, dels ge studenten möjlighet till nya perspektiv och utveckling av den kommande yrkesrollen genom att 
bearbeta egna tankar, upplevelser och reaktioner. 

Som förberedande stöd till handledningstillfällena ska du som student använda dig regelbundet av reflekterande loggbok och 
dagbok (se Bilaga 8 till Studieguiden) samt minst ett observationsreferat och ett processbeskrivande samtalsreferat. Men det finns 
även andra redskap som du och din handledare kan också välja att använda som förberedande stöd till handledning (se Bilaga 2 
till Studieguiden samt Killén 2011, kap 5); t ex, journaler och annan skriftlig dokumentation, direkt handledning, rollspel samt 
relevant litteratur. De regelbundna inplanerade handledningsträffarna bör ske en gång per vecka, men minst 12 gånger under 
VFU-perioden (inklusive mitterminssamtal och slutterminssamtal); varje träff bör vara drygt en timme lång.    
 

1. Rollbeskrivning i handledningsrelationen 

Studentens ansvarområden (uppgifter) för att  
handledningen ska bli bra:   
•  
•  
•  
•  

 
 

Handledarens ansvarsområden (uppgifter) för att  
handledningen ska bli bra: 
•  
•  
•  
•  

 

 
2. Handledningspraxis 

Frekvens och handledningens varaktighet: 
● Hur ofta och vid vilken tidpunkt kommer handledningsträffarna vanligtvis 

att ske? (veckovis/varandra vecka?, vilken veckodag?, tidpunkt?) 
 
 
● Hur lång tid kommer ni vanligtvis att avsätta för ett handledningstillfälle? 
 
 
● Tidpunkt för mitterminssamtal? ____________________________________________________________________ 
● Tidpunkt för slutterminssamtal?____________________________________________________________________ 

 

Vilka olika slags förberedande material/underlag  
kommer användas INFÖR handledningstider? 
 
 
 
 
Vilken tid kommer vanligtvis att avsättas för studenten att  
förbereda sig inför handledningen? (vilken veckodag, tidpunkt?) 
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• Handledningens utformning och studentens egen tid för reflektion (forts.)

3. Handledningsinnehåll

Vad vill studenten/handledare att handledningen skall 
handla om? Formuleras fritt. 

• Fördelning av studentens arbetstid i VFU-verksamheten
Studenten ska tillbringa 30 timmar per vecka i VFU-verksamheten. Student och handledare planerar gemensamt hur de 30
timmarna förläggs under veckan. Lunch ingår endast i de trettio timmarna när det räknas som arbetstid i verksamheten.
Förberedelser inför handledningstillfällen och andra studieuppgifter direkt knutna till den verksamhetsförlagda utbildningen samt
studiebesök till andra verksamheter ingår i de avsatta timmarna i verksamheten.

Beskriv hur arbetstimmarna i normalfallet ska fördelas i verksamheten under en vecka: 

• 

Vad är dina tankar kring egna studiebesök under VFU-perioden? Ange gärna ett par eventuella besök 
och ge en väldigt kort motivering till varför du vill göra studiebesök till dessa verksamheter. 

• 
• 

• Handledares samtycke

Jag/vi som studentens handledare bekräftar härmed att jag/vi har 
tagit del av och är överens om innehållet i studentens VFU-
studieplan. 

___________________________ 
 (Datum) (Postort) 

Handledarens underskrift och namnförtydligande: _________________________________________________ 

Handledarens underskrift och namnförtydligande: __________________________________________________ 
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