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Introduktion för VFU-handledare VT20

Kursen VFU i praktiskt socialt arbete (30 hp)

1

Välkomna till Södertörns högskola!
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Icebreaker övning:
Välkommen till kursen 
VFU i praktiskt socialt arbete!
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FÖRMIDDAGENS PROGRAM
1. Välkomna och presentationer
2. Kort bakgrund om Södertörns högskola

och socionomutbildning på Södertörn
3. VFU-terminsöversikt och tidsram
4. VFU-momentets upplägg och ramar
5. Fika
6. Handledares huvuduppgift
7. Lite om handledning – hur det går till
8. Lunch och eftersnack med studenterna (eftermiddagens program)
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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

 För att uppta utmaningen placerades 
högskolan på en väl utvald plats –
Flemingsberg, ett miljonprograms-
område
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Kort om Södertörns högskola (forts.)
Idag

● Från 1 200 studenter vid terminsstart 
HT96 till 11 500 studenter idag

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

● Det finns över 70 program och 250 
fristående kurser på både grundnivå 
och avancerad nivå

● Södertörn har tre professionsut-
bildningar: lärar-, socionom- och 
polisutbildning
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Socionomutbildning på Södertörn
● Profilkurser i socalt arbete med 

mångkulturell inriiktning startade på 
Södertörn redan 1998 i samarbete 
med Socialhögskolan vid SU 

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

● Södertörn studenter som läst socialt 
arbete har alltid haft möjlighet att ta 
ut en socionomexamen tack vare ett 
omfattande samarbetsavtal mellan 
Ersta Sköndal och Södertörn
- alltså en fil. Kand från Södertörn 
och socionomexamen från Ersta 

 Södertörn tilldelalades examensrättig-
heter 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 en sjuårs-
period, 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

Termin 5
År 3 Verksamhetsförlagd utbildning (Det 

sociala arbetets praktik)

Termin 7
År 4 Det sociala arbetets förutsättningar 

och metoder

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

Termin 4
Forskningsmetodik, Välfärdsekonomi & 
organisation, Praktiknära projektarbete

Termin 6
Socialt arbete och kunskapsutveckling 
(fördjupningskurser och examensarbete)
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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, 20 – 31 januari

● VFU-momentet, 3 februari – 20 maj

● Slutseminarium, 25 maj – 5 juni 2020

VFU-momentets upplägg och ramar
Arbetstid under VFU
Frånvaro under VFU
Vikariat/anställning inte tillåtet 

under VFU
Förändring under VFU
Individuell VFU-studieplan
VFU-praktikmål
Handledning under VFU
Stöd i handledningen

Studiebesök
VFU-besök
Sekretess
Ansvarsfördelning under VFU
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VFU-praktikmål (en sammansättning av VFU-kursens lärandemål 
som används i samband med VFU-studieplanen och båda utvärderingar)
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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 lär 
sig att utöva några av dessa metoder på 
egen hand

● visa förmåga att förstå andras situationer 
och upplevelser samt att bemöta andra 
respektfullt och empatiskt

● Visa förmåga att praktiskt tillämpa sina 
tidigare (teoretiska) ämneskunskaper i, t ex, 
vetenskaplig metod, livsloppsperspektivet, 
grundläggande socialrätt och utsatta 
gruppers situation för att kunna utföra sina 
yrkesuppgifter, specifkt i förhållande till 
VFU-verksamhetens sammanhang

● visa förmåga till lagarbete och samverkan i 
grupper med olika sammansättning,
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VFU-praktikmål (forts.)
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● visa förmåga att beakta kring hur egna 
värderingar, attityder och uppfattningar 
berör den egna yrkesrollen och mötet med 
brukare/ klienter, patienter och anhöriga 
samt medarbetare,

● visa förmåga att beakta och ifrågesätta 
rådande normer och maktförhållanden, 
ojämlikhet och utanförskap i samband med 
det professionella socialt arbetets utövning

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

finns uttryckta i studieguiden (alltså enligt de föregående 
punkterna) 

● planera, utforma och genomföra minst 12 strukturerade 
handledningstillfällen, 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 använda dagbok/loggbok, observationsreferat och 
processreferat, men även andra former av förberedelser rekom-
menderas också (se Bilaga 2 till Studieguiden)

Ansvarsfördelning under VFU (forts.)

15

Det är studentens ansvar att (forts.)
● genomföra uppgifter på ett ansvarsfullt sätt och beakta den 

lagstiftning som finns inom området

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

● meddela frånvaro till handledaren, vid frånvaro som sammanlagt 
överstiger 30 timmar (motsvarande 4 arbetsdagar) ska också 
högskolan – dvs kursansvarig lärare – informeras

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 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
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Handledarens uppdrag består
 Introducera studenten på sin 

VFU-platsverksamhet 
 Samråda med studenten om 

skapandet 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
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HANDLEDARES HUVUDUPPGIFT (forts.)

Individuell studieplan =
Inventering av nuvarande kunskaper och 
erfarenheter, identifiering av kunskaps- och 
erfarenhetsluckor rörande praktikområde 
samt tilldelning av arbetsuppgifter och 
planering av relaterade praktikaktiviteter
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VFU-studieplanens delar

Del A: En kort beskrivning av min 
platsverksamhet och min 
handledares yrkesroll

Del B: Praktikperiodens innehåll och 
genomförande

1. Mina utvecklingsbehov
2. 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 samtycke

HANDLEDARES UPPGIFT (forts.)
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Mittermins utvärdering
● Mittermins utvärdering av student-

ens inlärning samt personlig och 
professionell utveckling 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 tas i första hand med 
kursansvarig lärare – och vid ett så 
tidigt stadium som möjligt

● Mittermins utvärdering kommer tas 
upp vid mitterminsträff för hand-
ledare tisdagen den 17 mars

HANDLEDARES UPPGIFT (forts.)

20
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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 17 mars
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Handlednings idé i VFU sammanhang

22

● Handledning är en interaktionell läroprocess mellan handledaren 
och handledd med syftet att (Killén, 2008):

stärka den handleddes professionella och personliga identitet 

sätta igång och bevara professionella och personliga 
utvecklingsprocesser med avseende på att öka den handleddes 
självkännedom och kompetens i yrkesutövningen

Handlednings idé i VFU sammanhang (forts.)
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● Processen sker i dialog och genom att frågor som uppmanar till 
dialog, ställs

● Synen på den handledde som kapabelt att komma fram till kloka 
beslut är grundbulten i handlednings idé

● Processen pågår under en fyra månaders tid och leds av en 
erfaren yrkesutövare
det är underförstått att handledaren inte alltid har nyckeln till 

lösningen, men är den som vägleder den handledde mot 
förbättring 

ÖVNING 2: Ett handledande förhåll-
ningssätt respektive handleddes 
förhållningssätt kännetecknas av...

Diskutera två och två det som du tror borde  
känneteckna ett handledande förhållningssätt 
respektive ett handleddes förhållningssätt

24
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Förhållningssätt i en handledningssituation 

25

Ur ett handledande perspektiv:
 Att vara vägledande och 

målinriktad
 Att vara nyfiken på vad som 

hande inne i den handleddes 
”inre värld”  

 Att hjälpa till att strukturera
 Öppenhet och en tillåtande 

hållning
 Stödjande
 Att bekräfta studenten – genom 

att visa att man ser och lyssnar på 
studenten

Ur den handleddes perspektiv:

 Viljan att utvecklas
 Modet att möta och tro på sig 

själv
 Våga visa initiativ
 Visa egen drivkraft
 Att vara nyfiken
 Att resonera sig fram till och vara 

tydlig med vad man vill få ut av 
handledning

Handledning och professionsutveckling 
under VFU – hur går det till?
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Delmål i handledningen (Killén, 2008)
Utveckla förmågan att iaktta, reflektera och förstå (analysera) 

psykosociala, socioekonomiska, socialmedicinska och kulturella 
förhållanden, problem, resurser och mellanmänskliga 
processer

Utveckla relationskompetens, professionsetiska attityder, 
inlevelse och förebyggande och problemlösande färdigheter

 Utveckla yrkesidentitet 

Handledning och professionsutveckling 
under VFU – hur går det till? (forts.)
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● Handledningen ska bidra till att studenten: 
får kunskap i metodiskt arbete 
integrerar professionens grundkunskaper 
integrerar professionella och etiska principer 
utvecklar sin yrkesidentitet

● Ett centralt verktyg i handledningen är reflektion 
- reflektionen ska hjälpa studenten att skapa sin egen väg

Handledning och professionsutveckling 
under VFU – hur går det till? (forts.)
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Några exempel på arbetsformer/

Arbete med journaler och 
annan skriftlig dokumentation

Observationsreferat –
obligatoriskt för student 
under VFU

Processbeskrivande 
samtalsreferat – obligatoriskt 
för student under VFU

verktyg i handledning (se Killén, kap.5)

Dagbok – obligatoriskt för 
student under VFU

 Loggbok – obligatoriskt för 
student under VFU

 Litteratur

Direkt handledning
Rollspel
Arbetsdelning
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Till sist…

Information och anmälningar VFU:
https://www.sh.se/samverka--mot-sodertorn/det-
har-ar-sodertorns-hogskola/socionomprogrammet
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Till sist….…
● Ta kontakt om ni har frågor eller behov av stöd i handledningen av 

studenten - på ett så tidigt stadium som möjligt
● Kursansvarig (frågor/stöd handledning): Dave Lewis, 

dave.lewis@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!

Men vänta...
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Lunch och eftersnack med studenterna

● Lätt lunch 11:30-12:30, i Atrium här på konferenscentret

● Små diskussiongrupper (2-3 handledare och sina studenter) 
12:30-14:00; 
- vad kan jag som handledare förvänta mig av ”min” VFU-

student och vad kan VFU ge mig som handledare?

- vad kan jag som student förvänta mig av min VFU-
handledare och vad kan jag förvänta mig av min VFU på 
verksamheten? Vad kan VFU ge mig som student?
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