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Tips och stöduppgifter i anslutning till VFU-verksamheterna och 
aktiviteterna som påverkas på något sätt av coronapandemin 

I första hand tänk gärna på VFU-upplägg  
utifrån rådande omständigheter 
 

 Precis som vanligt bör studenten befinna sig på sin VFU-plats under hela tjänstgörings-
tiden (alltså 4 arbetsdagar per vecka). 

Men hur ser situationen ut för din verksamhet under den rådande coronapandemin? 

 Turas ni om att vara på plats eller är ni där samtidigt? 

 Finns det möjlighet till uppbackning av andra medarbetare på enheten? 

 det är inte ovanligt hos vissa verksamheter (inom Stockholms stad t ex) i dagsläget 
att hela enheten hjälps åt mer med studenten än tidigare 

 alltså att de som är fysiskt på plats tar hand om studenten så att hen också kan vara 
på plats så mycket som möjligt, men att huvudansvaret självklart fortsatt ligger på 
utsedda handledare 

För att stödja dig som handledare (och dina medarbetare vid din eventuella 
frånvaro från arbetsplatsen) så finns det ett antal stödverktyg till viktiga 
studentuppgifter på vår hemsida (se adressen i sidfoten nedan):  
 

 Reflekterande loggbok och dagbok, 

 Observationsreferat, 

 Processbeskrivande samtalsreferat, 

 Dessa förenämnda verktyg stödjer studenten i sitt utförande av VFU-arbets-
uppgifter och andra praktikrelaterade aktiviteter för att sedan kunna tas upp 
till diskussion under handledningen, 

 Därutöver utför studenten sina VFU-uppgifter enligt sin individuella studie-
plan vilket fungerar som en väglednings- och avstämningsverktyg för både 
handledaren och studenten 

 det är ålltså alltid bra om man redan under VFU:ns inledningsfas 
kunna använda sig av studieplanen för att förbereda sig på ett så 
konkret sätt som möjligt inför olika situationer som kan inträffa 

 i synnerhet handlar förberedelser dels om uppbackning av andra 
medarbetare i fall handledaren blir sjuk (se uppbackningspunkten 
ovan), dels om tilldelning av ”hemifrån”-uppgifter” i fall studenten 
behöver stanna hem (se följande punkt) 
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I fall studenten behöver stanna hem, t ex, på grund av lindriga förkylningssymptom, 
så är det viktigt att hen får tilldelat sig relevanta och möjliga ”hemifrån”-uppgifter: 

 Sådana hemifrån-uppgifter kan med fördel specificeras i studentens 
VFU-studieplan. 

Några exempel på hemifrån-uppgifter i förhållande till VFU-kursen lärandemål: 

 Genomför och skapa sin individuella skriftlig uppgift som handlar främst om VFU-
verksamhetens centrala klient- eller målgrupp och dennes levnadssituation och behov 
utifrån ett målgruppsperspektiv; ta upp resultaten till diskussion i handledningen,  

 Fördjupa sig kring metod och arbetssätt i ett tema/metod/frågeställning som togs upp i 
samband med sin individuella skriftlig uppgift (sistnämnda punkten); förbered och 
genomför en presentation för arbetsgruppen/handledaren, 

 Genomför kollegial dokumentationsgranskning av anonymiserade akter/journalanteck-
ningar utifrån en specifik frågeställning, t ex delaktighet, och diskutera sedan med 
handledare 

 Gå igenom tillsynsrapporter eller beslut som i ett jämförande perspektiv rör även VFU-
platsverksamheten, välj ut ett beslut eller rapport, analysera utifrån olika perspektiv (klient, 
förvaltningen, kommun, IVO), och diskutera sedan med handledare 

 Genomför en rad självreflekterande övningar som syftar till att förstärka sina 
handlingskompetenser dels genom att öka sitt självkännedom, dels genom att bli mer 
medvetna om sin empatiska förmåga; studenten kan t ex:  

 göra ett antal övningar som exempelvis att utforska sina känslor, 
reflektera över sin barndom, jobba med avbrott och reparationer 
samt gå emot sitt anknytningsmönster; skriva dagboks-
anteckningar för att sedan ta upp diskussioner i handledningen, 

 reflektera utifrån kurslitteraturen samt fallbeskrivningar vad 
empatibegreppen innebär och hur empatiutveckling sker; 
förbered och genomför en presentation för arbetsgruppen/ 
handledaren, 

 Tillämpa sina handlingskompetenser genom att förbereda ett samtal, använd sen rollspel 
för att genomföra samtalet, ex. ”första besöket”, informationsdelning, samtalstekniker/ 
metoder som används på arbetsplatsen, olika teman mm  

 Genomför digitala studiebesök/möten med personal eller studenter på andra 
verksamheter; förbered en intervju om verksamheten. 

 
 
 


