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Mitterminsträff för VFU-handledare 

VFU-kursen Det sociala arbetets praktik – HT19

Socionomprogrammet
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Välkomna till Södertörns högskola!
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FÖRMIDDAGENS PROGRAM

• Professionsutveckling under VFU: genomgång av 
mittutvärdering och slututvärdering/utlåtande – frågor?

• Fika ca 09:45

• Samtal om handledarrollen i mindre grupper

• Återsamling kl 11:25, återkoppling, reflektioner, frågor 
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Professionsutveckling under VFU
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Prioriteringar - VAD vill 
studenten åstadkomma 

under sin VFU kopplad till 
kursinnehåll och praktikmål 

(VFU-studieplan)

Genomförande – HUR kan 
studenten åstadkomma det? 

Vilka arbetsuppgifter och 
andra VFU-aktiviteter ska 
utföras (VFU-studieplan)

Faktiska resultat –VILKA 
arbetsuppgifter & andra VFU-

aktiviteter har genomförts? 
VILKA ytterligare arbetsupp-
gifter/aktiviteter genomförts?
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Professionsutveckling under VFU – hur går 
man tillväga?
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Tillgång till 
schemalagda 
regelbundna 

handledarsam
-tal varje 

vecka

Återkoppling om 
studentens 

utveckling - hur 
långt hen har 

nått i arbetet mot 
praktikmålen    

Bedömning av 
studentens läro-
process vid både 
mittermins- och 
slututvärdering 

Snart dags för mitterminsutvärderingen!
● Mitterminsutvärderingen utgör 

möjlighet att dokumentera stu-
dentens inlärning samt personlig 
och professionell utveckling 
under första halvan av VFU-
perioden

● Mitt-utvärderingen utförs av 
handledaren i samråd med 
studenten

● Studentens VFU-studieplan utgör 
underlag till utvärderingen för att 
bedöma studentens utveckling i 
relation till praktikmålen
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● Exempel på frågor som handle-
daren och studenten bör samtala 
om i förberedande syfte inför 
mittutvärderingen:
 Hur långt har studenten nått i 

arbetet mot praktikmålen?
 Vilka arbetsuppgifter har 

studenten utfört?
 Vad behöver ytterligare 

genomföras för att uppnå 
praktikmålen?

 Hur har handledningen och 
handledningsrelationen 
fungerat?

Snart dags för mitt-utvärderingen! (forts.)
● Handledarens uppgift i samband 

med utvärderingen är att lämna 
ett omdöme om hur långt 
studenten har kommit i sitt arbete 
mot praktikmålen
– handledarens omdöme är inte 
ett betyg, men det ligger till 
grunden för kursbetyget som 
sätts av kursansvarig läraren
– mitt-utvärderingen tillsammans 
med handledarens slututvärder-
ing utgör alltså grund för 
högskolans bedömning och 
examination av studentens VFU
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● Viktigt givetvis att handledaren 
sätter sig in i vilket resultat som 
ska nås i relation till samtliga 
praktikmål 
- Med andra ord är det viktig att 
handledare vid behov kan 
förklara innebörden av de olika 
praktikmål
- Handledaren ska även vara 
beredd att ställa utvärderande 
frågor vid mitt-utvärderingen...

Exempel på utvärderande frågor som 
kan ställas vid mitterminsutvärderingen
● Hur långt har studenten nått i 

arbetet mot praktikmålen? 
– Vilken evidens finns för att 

bekräfta att studenten är på 
vägen mot de olika praktikmål?

● Vilka arbetsuppgifter och andra 
praktikaktiviteter har genomförts i 
relation till praktikmålen?

● Vad behöver ytterligare genom-
föras längs vägen mot 
praktikmålen?
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● Hur har handledningen och 
handledningsrelationen fungerat? 
– kommer studenten till handled-
ningstillfällena förberedd?
– är studenten aktiv under 
handledningstillfällena?
– vilka är studentens främsta 
egna resurser och vad behöver 
hen att utveckla?
– på vilket sätt kan handledaren 
stimulera studentens utveckling?  
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Det skulle vara bra om mittermins-
utvärderingen kan genomföras 
under vecka 44.
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Om det finns tvekan om studentens 
förmåga att fullgöra sin VFU, ta gärna 
personlig kontakt med kursansvarige 
Dave Lewis, dave.lewis@sh.se
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Ifylld mittutvärdering skrivs under av 
handledare och student, scannas in 
och sedan skickas av handledaren 
med e-post till dave.lewis@sh.se
senast fredag 1 november.

11

Slututvärdering/utlåtande mot 
slutet av VFU-perioden
● Avslutningssamtal student-

handledare sista veckan av VFU-
perioden (dvs, v. 51)

● Även slututvärderingen syftar till 
att ge handledaren och studenten 
möjlighet (på nytt) att gå igenom 
studentens prestationer i förhål-
lande till hur långt studenten nått 
i arbetet mot praktikmålen

● Slututvärderingen fokuserar på 
studentens fortsatta utveckling 
(och fördjupning av sitt lärande 
och sina färdigheter) under andra 
halvan av VFU-perioden 
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● Men handledarens bedömning 
ska sättas i relation till studentens 
prestation/progression under hela 
VFU-perioden 

● Handledaren intygar också att 
studenten har uppfyllt formella 
ramar vad gäller närvaro, 
villkoren i individuell studieplan 
samt deltagandet i 
handledningstillfällen
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Exempel på utvärderande frågor som 
kan ställas vid slututvärderingen
● Vilka förmågor har studenten 

förvärvat och utvecklat i relation 
till samtliga praktikmål (enligt 
handledaren-student)? 
– Vilken evidens finns för att 
bekräfta studentens prestation?

● Vad har studenten upplevt som 
svårt alternativt lätt i relation till 
alla praktikmål?

● Hur uppfattar studenten i övrigt 
sin egen professionsutveckling 
under VFU-perioden?

13

● Vad är studentens främsta styrka 
just nu (enligt handledaren-
student)?

● Vad är studentens främsta 
fortsatta utmaning (enligt 
handledaren-student)? 
– vad mer behöver studenten att 
jobba vidare med, i relation till 
alla praktikmål, för att utveckla 
sin förmåga?

Ifylld slututvärdering skrivs under av 
handledare och student, scannas in 
och sedan skickas av handledaren 
med e-post till dave.lewis@sh.se
senast fredag 20 december.
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Samtal om handledarrollen i mindre grupper
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● Presentationsrunda: namn, verksamhet, erfarenhet av att vara 
handledare (första gången? något du skulle vilja prata om eller?…)

● Exempel på samtalsämnen (era erfarenheter och hur hantera…): 
 när är studenten mogen att göra olika typer av uppgifter 
 stödja studenten att våga 
 bromsa studenten
 lämpliga uppgifter för studenten
 studentens förkunskaper
 stödja studentens förmågor av personlig karaktär 
 stödja och utveckla reflektionsförmågan hos studenten 
 konflikter med studenter
 fungerande handledningsmetoder 
 vad behöver jag för att vara en bra handledare?

Återsamling
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● Återkoppling, reflektioner, frågor (exempel på samtalsämnen...)

● Generella frågor:

 Vad fungerar bra?

 Vilka utmaningar har ni?

 Vad kan vi från högskolan bidra med / utveckla?

 Bästa med att vara handledare? Största utmaningen?
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Till sist…

● Ta kontakt om ni känner tveksamhet inför utvärderingen och behöver 
hjälp med att bedöma studentens förmåga att genomföra sin VFU

 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 fortsatt trevlig och 
givande VFU-period med våra studenter!
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