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Bilaga 4 till Handledarhäfte / Studieguide 

Mittermins- och slututvärdering* – HT19 
 
Kursansvarig lärare och examinator: Dave Lewis 
 

ANVISNINGAR: 
1. Spara en kopia av utvärderingsformuläret på din hårddisk. Dokumentet fylls i 

digitalt (helst i förberedande syfte inför utvärderingssamtalet).  
2. Studenten fyller i Del 1 av utvärderingsformuläret och skickar sedan sin text 

på Del 1 till handledaren senast en vecka innan det schemalagda 
utvärderingssamtalet. 

3. Handledaren kompletterar vid behov studentens text på Del 1 och för över den 
till utvärderingsfomuläret som tidigare sparats på den egna hårddisken.  

4. Handledaren fyller i resten av dokumentet (Del 2 – 6) i samråd med studenten. 
5. Handledaren skriver ut en kopia av det ifyllda utvärderingsformuläret. Både 

studenten och handledaren skriver under på dokumentets sista sida. 
6. Handledaren scannar in hela det ifyllda dokumentet och skickar det med e-post 

till dave.lewis@sh.se 
7. Det ifyllda utvärderingsformuläret skickas (till dave.lewis@sh.se) senast fredag 

1 november (mitterminsutvärdering) repektive fredag 20 december 
(slututvärdering).   

8. Kursansvarig lärare bekräftar mottagandet av utvärderingsformuläret och ger 
återkoppling till handledaren vid behov.  

 

OBS! Vänligen gå igenom VFU-handledarhäftet respektive Studieguiden samt 
studentens VFU-studieplan vid utförandet av utvärderingen. Även om utvärderingen 
sker i samråd mellan studenten och handledaren, det är handledarens ansvar att 
fylla i utvärderingen och skickar sedan till kursansvarig lärare. 

 

 

 

 
Studentens namn:  

 
VFU-verksamhetens namn:  

 
Handledarens namn:  

 
Datum:  

 

 

____________________________  

* Slututvärderingen ska framförallt fokusera på studentens fortsatta utveckling (och fördjupning av sitt lärande och sina färdig-

heter) under andra halvan av VFU-perioden, men ska sättas i relation till studentens prestation/progression under hela perioden. 

mailto:dave.lewis@sh.se
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1. Student redovisar kort sina arbetsuppgifter och andra relaterade 
praktikaktiviteter hittills.  
[Utgå från VFU-studieplanen. Vilka arbetsuppgifter och andra relaterade praktikaktiviteter har kunnat förverkligas? 
Vilka ytterligare arbetsuppgifter och praktikaktiviteter har genomförts? Vilka ytterligare arbetsuppgifter och 
praktikaktiviteter utförts sedan mitterminsutvärderingen?] 

 

 

2. Handledare yttrar sig över studentens framsteg i förhållande till följande 
praktikmål: 

 
Praktikmål 1 – Lära mig om VFU-verksamhetens organisatoriska, socialpolitiska 

och socialrättsliga kontexter 

 Styrkor: 

 

 

 Förbättringsområden: 

 

 

Praktikmål 2 – Lära mig om arbetsmetoder i socialt arbete och lär mig att utöva 
några av dessa metoder på egen hand 

 Styrkor: 

 

 

 Förbättringsområden: 
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2. Handledare yttrar sig över studentens framsteg i förhållande till följande 
praktikmål: (forts.) 
 
Praktikmål 3 – Lära mig om och öva konstruktiva lagarbete och samverkan i 

grupper 

 Styrkor: 

 

 

 Förbättringsområden: 

 

 

Praktikmål 4 – Lära känna mig själv och mina känslor ytterliggare och lär mig 
förmedla mina tankar och känslor till andra 

 Styrkor: 

 

 
 Förbättringsområden: 

 

 

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

 Styrkor: 

 

 
 Förbättringsområden: 
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2. Handledare yttrar sig över studentens framsteg i förhållande till följande
praktikmål: (forts.)

Praktikmål 6 – Visa förmåga att beakta och ifrågesätta maktförhållanden,
ojämlikhet och utanförskap i samband med det professionella 
socialt arbetets utövning 

 Styrkor:

 Förbättringsområden:

3. Vänligen ge en sammanfattad, översiktlig beskrivning av studentens
prestationer vid tidpunkten för:

Mitterminsutvärdering

Slututvärdering 

4. Handledarens utlåtande 1 – gäller endast vid mitterminsutvärderingen:

Studenten har varit närvarande i VFU-verksamheten under hela första 
hälften av VFU-perioden (8-9 veckor):
Ο  Ja, det stämmer
Օ  Nej, det stämmer inte

Om nej, hur många dagar har studenten varit borta? 
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5. Handledarens utlåtande 2 – gäller endast vid slututvärderingen: 
 

Jag som ovan nämnda students VFU-handledare  
 intygar härmed att studenten uppfyllt följande: 

     JA NEJ 

 Närvarokravet på VFU-platsen  
(30 timmar per vecka, eller motsvarande, under en 
16 veckors period; studentens eventuella frånvaro Ο Օ 
utöver 4 arbetsdagar sammanlagt har kompenserats) 
 

 Vilkoren i den individuella VFU-studieplanen  Ο Օ 
 

 Ansvarsfördelningen i handledningen  
(deltog i minst 12 handledningstillfällen, inklusive ett  
mittermins- och slutterminssamtalstillfälle, har skrivit  
reflekterande loggbok och/eller dagbok, har genomfört  Ο Օ 
observationsreferat och processreferat samt har 
kommit till handledningstillfällena förberedd med  
frågor och eventuellt annat material/underlag) 

 
 
6. Handledarens samlade bedömning av studentens prestationer: 

 
Vänligen sätt en kryss efter det svarsalternativ som motsvarar din samlade bedömning 
av studentens prestationer i förhållande till hennes/hans arbete mot praktikmålen:   

 

MITTERMINSUTVÄRDERING SLUTUTVÄRDERING 

 Över förväntningarna    Över förväntningarna 

 Infria förväntningarna  Infria förväntningarna 

 Under förväntningarna  Under förväntningarna 

 Inte acceptabelt  Inte acceptabelt 

Övriga kommentarer: 

 

 

Övriga kommentarer: 
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7. Bekräftelse och signaturer:

Vi har tillsammans genomfört denna gemensamma utvärdering                          [dagens datum].

Handledarens namnförtydligande _____________________ och underskrift: _______________________

Handledarens namnförtydligande _____________________ och underskrift: _______________________ 

Studentens namnförtydligande _______________________ och underskrift: ________________________ 
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