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I denna text har den kurslitteratur som behandlar handledning och professionsut-
veckling av Kari Killén (2008) använts och kopplats till den verksamhetsförlagda 
utbildningen vid högskolan. För fördjupning om handledningens funktion, innehåll 
och metoder, inför planering och genomförande av handledning, hänvisas till Killén 
och annan litteratur som berör handledning och professionell utveckling (se t ex 
Cajvert, L. 2013, 2016; Tveiten, S. 2014). 
 

VARFÖR HANDLEDNING? 
Professionell handledning är ett begrepp som t ex handlar om stödjandet av en 
student i en utvecklings- och läroprocess. Handledningen ska bidra till att 
studenten:  

- får kunskap i metodiskt arbete  
- integrerar professionens grundkunskaper  
- integrerar professionella och etiska principer  
- utvecklar sin yrkesidentitet 

 
Handledning kan också beskrivas som en formell, relationell och pedagogisk 
process med syfte att stärka personens kompetens genom en dialog baserad på 
kunskap och humanistiska värderingar. 
 
Handledningen pågår i interaktion mellan student och handledare. Handledningen 
tar sin utgångspunkt i studentens uppgifter och erfarenheter från den praktiska 
verksamheten. Ett centralt verktyg i handledningen är reflektion. Reflektionen ska 
hjälpa studenten att skapa sin egen väg. 
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OLIKA TYPER AV HANDLEDNING: 
Det är vanligt att skilja mellan klient-/metodorienterad och processorienterad 
handledning. Klient-/metodorienterad handledning fokuserar på klienten och 
klientens nätverk. I denna handledning stimuleras den handledde att 
medvetandegöra och formulera sina observationer. Handledningen handlar om att 
systematisera observationerna genom att relatera dem till varandra och belysa 
dem med den teoretiska kunskap som studenten tillägnat sig under utbildningen. 
Den metodorienterade handledningen fokuserar på vad den handledde, eller den 
observerade klienten, gör och kan göra, den ger möjlighet att reflektera över egen 
praktik. Etiska överväganden och dilemman är också centrala i den 
metodorienterade handledningen.  
 
I den processorienterade handledningen ligger fokus på den handledde själv, på 
värderingar och förhållningssätt i relation till klienter, handledaren och 
samarbetspartners. Processorienterad handledning ger alltså studenten möjlighet 
att bli mer medveten om sitt eget förhållningssätt för att kunna utveckla sitt eget 
handlande under den verksamhetsförlagda utbildningen. I den processorienterade 
handledningen pågår handledning vid sidan av students praktiktjänstgöring/ 
inlärning och utvärdering – en aktivitet som ska fungera som en fortlöpande 
process genom hela praktiken. Studenten får bekräftelse på sin tillväxt under 
praktiken i form av mellanbedömningar. För att kunna utvecklas såväl på 
personligt plan som professionelt plan, behöver studenten att få hjälp av sin 
handledare för att kunna identifiera sina unika resurser samt se sina gränser och 
upptäcka sina begränsningar. 
 
För att skapa de nödvändiga förutsättningarna för den handledde att utveckla sig 
under sin VFU krävs en kombination (en integration) av klient-/metodorienterad 
handledning OCH processorienterad handledning. Utöver den löpande mer 
vardagliga kontakten mellan studenten och handledaren är det även nödvändigt 
att planera och genomföra handledningssamtal (helst) veckovis, men minst 12 
gånger under VFU-perioden. Dessa inplanerade och utvecklingsinriktade handled-
ningstillfällen brukar resultera i att frågorna till handledaren blir mer koncentrerade 
och att studenten kan arbeta mer självständigt. 
 

MÅLET OM ATT UTVECKLA EN EGEN YRKESIDENTITET 
Ett av de viktigaste målen med handledningen i sammanhanget av en handledd studie-
praktik är att studenten ska utveckla en egen yrkesidentitet och stärka sitt självförtroende 
(Killén, 2008). Utifrån detta mål ska handledningen ge den handledde möjligheten att: 

 Diskutera och reflektera över egna och andras erfarenheter och upplevelser 
relaterade till praktiksituationer  

 Öka medvetenheten om egna tankar, känslor och handlingar i mötet med andra  
 Vidareutveckla förmåga till inlevelse och analys i sin yrkesfunktion  
 Öka förståelsen för kommunikationens betydelse i mötet mellan människor  
 Finna nya modeller för problemlösning  
 Reflektera över egen och andras värdegrund för att medverka till 

vidareutveckling av etiskt ansvar  
 Integrera teori och praktik enligt students egna erfarenheter 
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PRAKTIKTIDENS TRE FASER 

1. Introduktionstiden 

Det är bra att använda introduktionstiden till att ge studenten en överblick över 
organisationen, medarbetarna och de rutiner som präglar verksamheten. Från 
högskolans sida får studenten i uppgift att muntligt presentera VFU-verksamheten 
som en del av denna process. Under de första dagarna är det också värdefullt att 
studenten får vara handledarens ”bihang” och att studenten själv får reglera de 
intryck denne vill och kan ta in. Det är dock viktigt att introduktionstiden, där 
studenten inte har egna praktiska uppgifter, är relativt kortvarig. Förväntningarna 
på studenten kan annars bli otydliga och studenten kan tveka på den egna 
förmågan att ha en aktiv roll i verksamheten. Det finns en risk att studenten intar 
en mer varaktig roll som observatör snarare än aktiv student. 
 
Under denna introduktionstid bör handledningens fokus främst ligga på: 

- den handleddes resurser och lärobehov  
- den handleddes förväntningar 
- verksamhetens och handledarens erbjudanden, uppgifter och förväntningar 
- samarbetskontrakt mellan verksamheten/handledaren och den handledde 

(jmf VFU-studieplanen) 
 

En central del under introduktionstiden är formulerandet av studentens uppgifter 
och progression under VFU-perioden. Som underlag för detta finns den VFU-
studieplan som studenten har som uppgift att göra. Här är handledaren en 
samtalspartner, handledaren behöver vägleda studenten i vad som är rimliga 
uppgifter i verksamheten. I planen beskrivs också handledningens omfattning/upp-
lägg och preliminära innehåll; handledningens utformning bestäms i samråd 
mellan handledaren och studenten. VFU-planen är ett arbetsverktyg och ett 
strukturerat underlag för studentens verksamhetsförlagda utbildning som kan 
revideras och utvecklas inom ramen för kursmålen och den verksamhetsförlagda 
utbildningens ramar. 
 

2. Arbetstiden 

Efter introduktionstiden, som är relativt kort, kommer den egentliga arbetstiden 
under VFU-perioden. Den kan delas in i tre handledningsfaser. Studentens 
utveckling genom de olika faserna, och vilken fas som har uppnåtts i slutet av 
perioden, kan variera beroende tidigare erfarenheter och egen utvecklingsprocess 
hos studenten. Faserna kan också finnas delvis parallellt och överlappa varandra 
under VFU-perioden. 

Handledningens första fas 
I början av denna fas är det bra att tydliggöra för studenten att den 
verksamhetsförlagda utbildningen är en lärosituation och inte en arbetssituation, 
även om lärandet förutsätter praktiska uppgifter, både i form av verksamhetens 
arbetsuppgifter och av andra slags praktikuppgifter; handledningsmetoder och 
annat. Under den första fasen ges studenten möjlighet att observera och delta i 
praktisk verksamhet och gradvis introduceras i egna uppgifter. Det är bra att  
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2. Arbetstiden (forts.) 

Handledningens första fas (forts.) 

observationsuppgifter är avgränsade och tydliga, att studenten uppfattar att det 
finns en praktisk användbarhet, med en direkt koppling till arbetsuppgifter i 
verksamheten. Studenten kan t.ex. vid deltagande i ett samtal observera klientens 
perspektiv och återge detta för handledaren efter samtalet. Studenten kan också 
få i uppgift att vara den som hälsar välkommen till ett möte och bjuder på kaffe. 
Det kan också vara lärorikt att studenten t.ex. selektivt får använda journaler och 
annan skriftlig dokumentation i syfte att förstå en del av klientens tillvaro, t ex. 
genom att kartlägga resurser eller förstå ett viss socioekonomiskt sammanhang. 
Fokus ligger dock i denna fas främst på studenten och dennes utvecklingsprocess. 

Handledningens andra fas 
Under handledningens andra fas vidgas fokus från att ligga på studentens 
process, till att även handla om klienterna och den verksamhet studenten befinner 
sig i, och metoder för genomförande av arbetsuppgifter i relation till dessa. 
Handledaren har tydliga förväntningar på aktivt lärande hos studenten, den egna 
processen hos studenten kopplas samman med uppgifters genomförande och 
resultat. Det kan vara lätt att underskatta studentens förmåga och på det sättet 
påverka studentens självförtroende negativt eller göra att studenten känner sig 
understimulerad. Samtidigt gäller det att inte ställa för stora krav, det är viktigt att 
studenten får prova på med möjlighet till reträtt och utveckling. Under denna tid 
kan diskussioner om behov av att ”gasa eller bromsa” uppkomma i handledningen. 
Studenter som upplever klientkontakt som utmanande kan behöva en kortare tids 
paus från klientarbetet och i stället fokusera på andra delar av verksamheten och 
kanske göra studiebesök. Studenten bör under denna fas få utveckla sina 
observationer, reflektioner och analyser i relation till det praktiska arbetet genom 
att relatera dessa till teoretiska begrepp från utbildningen. 

Under den andra fasen, mest sannolikt men det kan variera beroende på den 
enskilde studentens egen process, genomför studenten och handledaren den 
mittutvärdering som görs vid ett handledningstillfälle i mitten av VFU-perioden. I 
den utvärderas den första halvan av VFU-perioden med utgångspunkt i den VFU-
studieplan som gjordes under introduktionstiden. Handledaren lämnar in 
mittutvärderingen till högskolan.  

Handledningens tredje fas 
I denna fas finns en mindre oro hos studenten över att inte klara av uppgifter och 
förväntningar. Nya uppgifter och svårigheter upplevs inte lika överväldigande som 
tidigare. Studenten har större förståelse för de situationer som denne befinner sig i 
och förmår att vara mer lyhörd och mindre självcentrerad. Studenten kan mer 
aktivt reflektera över sin egen roll, sina värderingar och förhållningssätt och egna 
och andras utförda uppgifter. Studentens förmåga till fördjupning är större och 
förväntningar på studentens lärande kan utvecklas ytterligare både i form av 
praktiska uppgifter och av reflektion över dessa. Reflektionen genomsyras i större 
utsträckning av både teori från utbildning och egen kritisk bedömning i relation till 
både teori och praktik. 
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3. Avslutningstiden 

Denna tid är en kortare avslutande period där studenten ges möjlighet att avsluta 
kontakter med klienter, handledare och andra anställda i verksamheten och 
samarbetspartners. Under denna tid avslutas också de arbetsuppgifter och andra 
slags praktikuppgifter som studenten haft under hela eller senare delen av VFU-
perioden. 

Handledningsprocessen avslutas också, bl a med ett sista handledningstillfälle 
med en slututvärdering av studentens prestationer under andra hälvan av 
perioden och övergripande för hela VFU-perioden. I det avslutande 
utvärderingssamtalet utgår handledare och student från VFU-studieplan och 
mittutvärdering. I samtalet och utvärderingen blickas också kort framåt med 
reflektion kring studentens fortsatta mål och behov under resterande utbildning 
och kommande yrkesutövande. Handledaren skickar slututvärderingen till 
högskolan. Handledaren intygar också här att studenten i övrigt följt de ramar som 
finns för den verksamhetsförlagda utbildningen. 
 

ETT EXEMPEL PÅ EN GRUNDSTRUKTUR FÖR 
PROCESSORIENTERAD HANDLEDNING 

Med inplanering av processorienterad handledning är det alltid bra att ha 
en grundstruktur för varje tillfälle. 

T ex:  

1. Stämma av hur studenten mår och veckan varit  
(inte för lång tid om det inte behövs),  

2. Det planerade och förberedda innehållet,  

3. Stämma av planering – förberedelser (”läxa”) för nästa 
handledningstillfälle, kommande veckas praktiska innehåll 

 

NÅGRA EXEMPEL PÅ METODER/VERKTYG I HANDLEDNINGEN 

I detta kort avsnitt har den kurslitteratur som behandlar handledning och professions-
utveckling av Kari Killén (2008, kap 5) använts och kopplats till den verksamhets-
förlagda utbildningen vid högskolan. För fördjupning om handledningens funktion, 
innehåll och metoder, inför planering och genomförande av handledning, hänvisas till 
Killén och annan litteratur som berör handledning och professionell utveckling (se t 
ex Cajvert, L. 2013, 2016; Tveiten, S. 2014). 

I både Killéns och Tveitens böcker finns förslag på olika verktyg som kan användas i 
handledningen. I både Tveitens och Cajverts böcker finns också många förslag på 
mer kreativt inriktade metoder, både i mindre och mer omfattande skala. Här räknar 
vi upp ett antal av de mer grundläggande metoderna, av dessa ska studenten 
åtminstone använda reflekterande loggbok och dagbok, observationsreferat och 
processbeskrivande samtalsreferat: 
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NÅGRA EXEMPEL PÅ METODER/VERKTYG I HANDLEDNINGEN (forts.) 

Arbete med journaler och annan skriftlig dokumentation 
Dessa verktyg kan ge en inblick i klientens psykosociala situation, de kan ge förståelse för 
handläggning av ärenden, de kan ge inblick i arbetsprocessen och de kan ge en introduktion till 
verksamhetens arbetsområden. 

Observationsreferat 
Syftet med att göra ett observationsreferat är bl.a. att ge studenten möjlighet att träna sig i att 
observera och analysera olika professionella situationer. Studenten skriver ner en detaljerad 
beskrivning av vad som har hänt i en speciell situation, ett samtal eller ett möte med 
klient/brukare eller andra professionella, där sin roll har varit att observera. De anteckningar som 
görs under observationen är helt avgörande. Enligt Aspers (2011) ska observationsanteckningar 
besvara följande frågor:  

 Vad sker?  

 När sker det?  

 Var sker det?  

 Med vem sker det?  

 Hur sker det?  

 Varför sker det?  

Ett observationsreferat kan fokusera på olika saker; t ex kommunikation, maktroller, samtals-
metodik, förhållningssätt m.m. Studenten kan också utmanas att strukturera dessa observationer 
och knyta dem till relevanta teoretiska begrepp. Ett observationsreferat kan också bidra till att 
identifiera/studera det temat som studenten ämnar att skriva om i sitt individuella skriftliga PM om 
målgruppens situation och behov (se Bilaga 4 till Handledarhäftet/Studieguiden). Studenten skall 
under terminen skriva minst ett observationsreferat, vilket sedan ska tas upp i handledning. Det 
kan vara bra att börja skriva observationsreferat redan i början av VFU-perioden.  

Processbeskrivande samtalsreferat 
Genom att skriva ett processreferat får studenten möjlighet att träna sig i att uppmärksamma 
och analysera processer som pågår under ett möte. I ett processreferat skriver ner studenten så 
ordagrant som möjligt i dialogform, vad hen kommer ihåg från ett samtal/en situation. Studenten 
gör alltså en kronologisk sammanställning av egna samtal och möten. I sammanställningen ska 
studenten beskriva vad klienten eller en samarbetspartner sa, vad studenten sa, och utifrån 
detta anger sina observationer och reflektioner. Studenten ska också beskriva och reflektera 
över sina egna och samtalspartners reaktioner. Skillnaden jämfört med observationsreferat är 
att studenten i dessa är aktiv deltagare och också ska observera sig själv.  

Processreferat kan också vara ett hjälpmedel för att upptäcka och få information kring det temat 
som studenten kommer eller har bestämt sig att belysa i sitt individuella skriftliga PM om 
målgruppens situation och behov (se Bilaga 4 till Handledarhäftet/Studieguiden). Studenten 
skall under terminen skriva minst ett processreferat, vilket sedan ska tas upp i handledning. Det 
här verktyget är mer avancerat och därmed bra att använda lite senare under VFU-perioden.  

Dagbok 
Studenten skriver under hela VFU-perioden en reflekterande dagbok, men den är privat. En 
reflektiv dagbok ger studenten möjlighet att reflektera på ett djupare plan kring de erfarenheter 
hen samlar från sin VFU-plats. I dagboken kan studenten skriva kortfattade förteckningar över 
de arbetsuppgifter och andra praktikrelaterade aktiviteter som utförs under sin VFU. Dagboken 
fungerar alltså som stöd när studenten reflekterar över det som hen upplever och utför under sin 
verksamhetsförlagda utbildning.  

Dagboken kan inkludera dagliga händelser, studentens tankar, känslor och reflektioner. Den 
kan även ge studenten stöd att se samband mellan teori och praktik samt bli medveten om de 
tankar och känslor som man kan få i vissa situationer. Dagboken utgör ett bra underlag för 
studentens VFU-rapport vid slutet av terminen samt sitt individuella skriftliga PM om 
målgruppens situation och behov (se Bilaga 4 till Handledarhäftet/Studieguiden). 
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NÅGRA EXEMPEL PÅ METODER/VERKTYG I HANDLEDNINGEN (forts.) 

Loggbok 
Studenten uppmanas att regelbundet föra loggbok över vad som gjorts, hur det gått och reflektera 
över eventuella händelser som väckt tankar. Studenten är medveten om att loggboken skall 
kunna läsas av handledaren och kanske andra medarbetare. Detta ger möjlighet till studenten 
att få återkoppling på det gångna arbetspasset samt att få diskutera de tankar som väckts under 
tiden. Därmed får handledaren en uppfattning om studentens styrkor och behov. Handledaren 
kommenterar skriftligen i studentens loggbok både för att studenten skall få återkoppling och för 
att andra handledare skall kunna få en uppfattning om studentens styrkor och behov. Loggboken 
blir då också en viktig hjälp inför utvärderingssamtal. Även vid byte av handledare underlättar 
loggboken. Dessutom kan loggboken även användas som underlag för studentens VFU-rapport 
vid slutet av terminen samt sitt individuella skriftliga PM om målgruppens situation och behov (se 
Bilaga 4 till Handledarhäftet/Studieguiden). 

Litteratur 
Användningen av litteratur har en viktig funktion när det gäller integrering av teori och praktik. 
Integreringen av teori och praktik handlar främst om att göra de teoretiska kunskaperna 
användbara; dvs att teoretiskt arbete alltså lyfts in i praktiken. Det här förutsätter att 
litteraturhänvisningarna är handplockade i förhållande till särskilda problem och att det ges 
möjlighet att läsa i anslutning till observations- eller arbetsuppgifter.  

Direkt handledning 
Handledaren närvarar vid den handleddes samtal och möten med klienten och kan ingripa vid 
behov.  

Rollspel 
Rollspel kan t.ex. användas i förberedelse syfte; studenten får prova på en situation innan det 
faktiska genomförandet, eller i bearbetande syfte; studenten får efteråt spela upp en situation 
och reflektera över denna. 

Arbetsdelning 
Vissa uppgifter; samtal, möten och hembesök, kan genomföras av studenten och handledaren 
gemensamt, särskilt under de första faserna under VFU-perioden. Vid en arbetsdelning behöver 
arbets- och rollfördelningen vara tydlig redan innan, så att studenten på ett tydligt sätt kan 
genomföra sin del av uppgiften. 
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