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Bilaga 2 till Handledarhäfte / Studieguide 

VFU-studieplan: Verksamhetsförlagd utbildningstiden 
 
Handledande lärare/examinator: Johanna Björksten, Dave Lewis, Pernilla Prytz, Greta Sandberg, 

Caroline Svensson och Sofia Ågren. 
 
Lämnas in som inlämningsuppgift av studenten i kursrummet på itslearning senast fredag 17 september. 

Studenten får återkoppling från examinerande lärare, och lämnar vid behov in på nytt för ny återkoppling. 

Studieplanen är ett operativt verktyg som kan revideras och utvecklas inom ramen för VFU-momentets 

praktikmål och ramarna i övrigt för VFU-momentet (se Studieguiden), av student och handledare 

gemensamt även efter återkoppling från lärare. 

 

Mallen ska fyllas i digitalt och lämnas in i word.doc-format (INTE PDF). 
 

 
Studentens namn:  

Platsverksamhetens namn och 
min placering i verksamheten 
(avdelning/enhet/område/grupp): 

 
 

 
Handledarens namn:  

 
Studieplanen utgör underlag och utgångspunkt för de två utvecklings-/utvärderingssamtalen som 

student och handledare genomför gemensamt vid mitten respektive slutet av VFU-perioden. Studie-

planen utgör även underlag för högskolans bedömning och examination av studentens inlärning 

under VFU-perioden. Observera att alla delar av mallen (Del A – D) ska fyllas i, med undantag för 

del B:3, Uppföljning. Del B:3 kan fyllas i / uppdateras inför mittermins- och slututvärderingssamtalen.    
 
Studieplanens innehåll: 

Del A: En kort beskrivning av min platsverksamhet och min handledares  
yrkesroll 1 
 

Del B: VFU-periodens innehåll och genomförande 2 
 1. Inventering av mina relevanta kunskaper och förmågor 2 
 2. En redogörelse för vad jag konkret vill uppnå under min VFU-tid  

  kopplad till kursens innehåll och VFU-momentets praktikmål 3 
 3. Uppföljning – vid mittermins- och slututvärdering 6  

Del C: Handledningens utformning och studentens egen tid för reflektion 8 

Del D: Fördelning av studentens arbetstid i VFU-verksamheten 8 

 Handledares samtycke 9 

 
Del A:  En kort beskrivning av min VFU-platsverksamhet främst utifrån perspektivet av min aktuella placering i 

verksamheten, men även utifrån perspektivet av verksamhetens plats i en större organisation samt en 
kort beskrivning av min handledares yrkesroll:  
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Del B: Praktikperiodens innehåll och genomförande   

Här ska du redovisa dina relevanta kunskaper och förmågor (i det första avsnittet) samt vad du konkret vill uppnå under din VFU-tid 
(i det andra avsnittet). Så småningom, i samband med mittermins- och slutterminssamtalen, kommer du även att redovisa (i det 

tredje avsnittet) i vilken utsträckning du har lyckats att vidareutveckla din förmåga samt i vilken utsträckning praktikmålen* har 
förverkligats. 

1. INVENTERING AV MINA RELEVANTA KUNSKAPER OCH FÖRMÅGOR 
Ange nedan de i VFU-sammanhanget relevanta kunskaper och förmågor – i förhållande till såväl (teoretiska) ämneskunskaper som 
generella akademiska färdigheter samt andra kunskaper och färdigheter som förvärvats på annat sätt (t ex i betalt arbete eller 
frivilligt arbete) än i formella studier – som du har inhämtat än så länge vid uppstarten av VFU-terminen (dvs fram till uppstarten av 
VFU-terminen): 

 

* Praktikmålen är en sammansättning av VFU-kursens lärandemål. Kursens lärandemål anges i kursplanen och studieguiden. 
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2.  En redogörelse för vad jag konkret (utifrån perspektivet av min egen vfu-placering och min egen professionella 

utveckling) vill uppnå under min VFU-tid kopplad till kursens innehåll och VFU-momentets praktikmål *  
 
Syftet här är dels att förklara vad du som student har för personliga mål med din verksamhetsförlagda utbildning kopplade till 
VFU-momentets praktikmål, dels att redovisa de arbetsuppgifter och andra praktikrelaterade aktiviteter som du ska utföra för att 
hjälpa dig att uppnå dina personliga mål.  

I den första kolumnen nedan (”VAD”) ska du redogör enbart för vilken personlig och professionell utveckling du vill uppnå under 
din VFU-tid kopplad till praktikmålen. Här får du gärna utgå från din redovisning i det första avsnittet (ovan); vilka redan 
förvärvade kunskaper och förmågor vill du utveckla ytterligare och vilka nya färdigheter eller kunskaper ska du tillägna dig? I 
den andra kolumnen (”HUR”) ska du i samråd med din handledare ange de arbetsuppgifter och andra praktikrelaterade 
aktiviteter som du siktar på att utföra under din VFU för att bistå och bidra i din fortsatta professionella utveckling. I din 
redogörelse för VAD och HUR är det alltså viktigt att skilja mellan personliga mål (VAD) och medel (HUR), dvs de mål 
(kunskaper, färdigheter och erfarenheter mm) du ska tillägna dig och de medel (aktiviteter) som skall leda till dem.  

Obs! För att kunna redovisa dina personliga mål med din VFU på ett tydligt sätt i VAD-kolumnen, ska du inleda samtliga 
formuleringar med ordet ”att” följt av ett aktivt verb i sin grundform. Undvik alltså grammatiska meningar med personliga och 
possessiva pronomen. På liknande sätt ska du även undvika grammatiska meningar i din redovisning av de aktiviteter (och 
objekt) du kopplar dina personliga mål till i HUR-kolumnen. Använd dig alltså av listor och punkta upp informationen avseende 
aktiviteter i HUR-kolumnen.   
 

MÅLOMRÅDET KUNSKAP OCH FÄRDIGHET: 

Praktikmål 1 – lära sig om såväl den organisatoriska som socialpolitiska och socialrättsliga kontexten inom vilken socialt 

arbete äger rum, specifkt i förhållande till VFU-verksamhetens sammanhang  

Praktikmål 2 – lära sig om arbetsmetoder vid utredningar och interventioner i socialt arbete och lära sig att utöva några 

av dessa metoder på egen hand 

Praktikmål 3 – visa förmåga att engagera sig i såväl lagarbete som samarbete/samverkan på arbetsplatsen  

MÅLOMRÅDET VÄRDERINGSFÖRMÅGA OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT: 

Praktikmål 4 – visa förmåga att resonera kring hur egna värderingar, attityder och uppfattningar kan påverka den egna 

yrkesutövningen och mötet med brukare/klienter, patienter och anhöriga samt medarbetare 

Praktikmål 5 – visa förmåga att reflektera över och ifrågasätta rådande normer och maktförhållanden, ojämlikhet och 

utanförskap i förhållande till det sociala arbetets praktik 

 

VAD?: Mina personliga utvecklingsmål för VFU kopplade 

till de ovannämnda praktikmålen: 

HUR?: Följande arbetsuppgifter och andra praktikrela-

terade aktiviteter ska genomföras för att möjlig-
göra uppfyllelse av mina personliga utvecklings-
mål som fastställs i ’VAD’-kolumnen till vänster: 

PRAKTIKMÅL 1 
 

PRAKTIKMÅL 1 
 

* Praktikmålen är en sammansättning av VFU-kursens lärandemål. Kursens lärandemål anges i kursplanen och studieguiden. 
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2. En redogörelse för vad jag konkret vill uppnå under min VFU-tid (forts.) 

MÅLOMRÅDET KUNSKAP OCH FÄRDIGHET: 

Praktikmål 1 – lära sig om såväl den organisatoriska som socialpolitiska och socialrättsliga kontexten inom vilken socialt 

arbete äger rum, specifkt i förhållande till VFU-verksamhetens sammanhang  

Praktikmål 2 – lära sig om arbetsmetoder vid utredningar och interventioner i socialt arbete och lära sig att utöva några 

av dessa metoder på egen hand 

Praktikmål 3 – visa förmåga att engagera sig i såväl lagarbete som samarbete/samverkan på arbetsplatsen 

MÅLOMRÅDET VÄRDERINGSFÖRMÅGA OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT: 

Praktikmål 4 – visa förmåga att resonera kring hur egna värderingar, attityder och uppfattningar kan påverka den egna 

yrkesutövningen och mötet med brukare/klienter, patienter och anhöriga samt medarbetare 

Praktikmål 5 – visa förmåga att reflektera över och ifrågasätta rådande normer och maktförhållanden, ojämlikhet och 

utanförskap i förhållande till det sociala arbetets praktik 

 

VAD?: Mina personliga utvecklingsmål för VFU kopplade 
till de ovannämnda praktikmålen: 

HUR?: Följande arbetsuppgifter och andra praktikrela-
terade aktiviteter ska genomföras för att möjlig-
göra uppfyllelse av mina personliga utvecklings-
mål som fastställs i ’VAD’-kolumnen till vänster: 

PRAKTIKMÅL 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRAKTIKMÅL 3 
 

PRAKTIKMÅL 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRAKTIKMÅL 3 
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2. En redogörelse för vad jag konkret vill uppnå under min VFU-tid (forts.) 

MÅLOMRÅDET KUNSKAP OCH FÄRDIGHET: 

Praktikmål 1 – lära sig om såväl den organisatoriska som socialpolitiska och socialrättsliga kontexten inom vilken socialt 

arbete äger rum, specifkt i förhållande till VFU-verksamhetens sammanhang  

Praktikmål 2 – lära sig om arbetsmetoder vid utredningar och interventioner i socialt arbete och lära sig att utöva några 

av dessa metoder på egen hand 

Praktikmål 3 – visa förmåga att engagera sig i såväl lagarbete som samarbete/samverkan på arbetsplatsen 

MÅLOMRÅDET VÄRDERINGSFÖRMÅGA OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT: 

Praktikmål 4 – visa förmåga att resonera kring hur egna värderingar, attityder och uppfattningar kan påverka den egna 

yrkesutövningen och mötet med brukare/klienter, patienter och anhöriga samt medarbetare 

Praktikmål 5 – visa förmåga att reflektera över och ifrågasätta rådande normer och maktförhållanden, ojämlikhet och 

utanförskap i förhållande till det sociala arbetets praktik 

 

VAD?: Mina personliga utvecklingsmål för VFU kopplade 
till de ovannämnda praktikmålen: 

HUR?: Följande arbetsuppgifter och andra praktikrela-
terade aktiviteter ska genomföras för att möjlig-
göra uppfyllelse av mina personliga utvecklings-
mål som fastställs i ’VAD’-kolumnen till vänster: 

PRAKTIKMÅL 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRAKTIKMÅL 5 
 

PRAKTIKMÅL 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRAKTIKMÅL 5 
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3. UPPFÖLJNING: min fortsatta prestation och hur den bidrar till uppfyllande av de respektive praktikmålen 

OBS! För att kunna underlätta ditt uppföljnings- och förberedelsearbete inför mittermins- och slututvärderings-
samtalen bör du även reda ut i din loggbok i vilken utsträckning de respektive praktikmålen har förverkligats. 

 

För de två praktikmålområdena, kunskap och färdighet (praktikmål 1 – 3) respektive värderingsförmåga och förhållnings-
sätt (praktikmål 4 & 5), ange vilka arbetsuppgifter och andra praktikrelaterade aktiviteter har kunnat genomföras. Vilka 
ytterligare arbetsuppgifter och praktikrelaterade aktiviteter har genomförts – vid mitten av VFU-perioden, vid slutet?  

Till slut skriv även en kort sammanfattad självskattning av din progression (dvs din professionella utveckling) i förhål-
lande till såväl målområdet kunskap och färdighet som målområdet värderingsförmåga och förhållningssätt än så länge 
vid mitten av VFU-perioden, och vid slutet. 

Vid mitten/slutet av VFU-tiden: 

PRAKTIKMÅL 1 - lära sig om såväl den organisatoriska som socialpolitiska och socialrättsliga kontexten 
inom vilken socialt arbete äger rum, specifkt i förhållande till VFU-verksamhetens 
sammanhang 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRAKTIKMÅL 2 - lära sig om arbetsmetoder vid utredningar och interventioner i socialt arbete och lära 
sig att utöva några av dessa metoder på egen hand 

 

 



Individuell VFU-studieplan, VFU-perioden – HT21 
  

7(9) 

 

3. UPPFÖLJNING: min fortsatta prestation och hur den bidrar till uppfyllande av de respektive praktikmålen (forts.) 

OBS! För att kunna underlätta ditt uppföljnings- och förberedelsearbete inför mittermins- och slututvärderings-
samtalen bör du även reda ut i din loggbok i vilken utsträckning de respektive praktikmålen har förverkligats. 

 

För de två praktikmålområdena, kunskap och färdighet (praktikmål 1 – 3) respektive värderingsförmåga och förhållnings-
sätt (praktikmål 4 & 5), ange vilka arbetsuppgifter och andra praktikrelaterade aktiviteter har kunnat genomföras. Vilka 
ytterligare arbetsuppgifter och praktikrelaterade aktiviteter har genomförts – vid mitten av VFU-perioden, vid slutet?  

Till slut skriv även en kort sammanfattad självskattning av din progression (dvs din professionella utveckling) i förhål-
lande till såväl målområdet kunskap och färdighet som målområdet värderingsförmåga och förhållningssätt än så länge 
vid mitten av VFU-perioden, och vid slutet. 

Vid mitten/slutet av VFU-tiden: 

PRAKTIKMÅL 3 - visa förmåga att engagera sig i såväl lagarbete som samarbete/samverkan 
på arbetsplatsen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRAKTIKMÅL 4 - visa förmåga att resonera kring hur egna värderingar, attityder och uppfattningar kan 
påverka den egna yrkesutövningen och mötet med brukare/klienter, patienter och 
anhöriga samt medarbetare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRAKTIKMÅL 5 - visa förmåga att reflektera över och ifrågasätta rådande normer och maktförhållanden, 
ojämlikhet och utanförskap i förhållande till det sociala arbetets praktik 
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Del C: Handledningens utformning och studentens egen tid för reflektion 

I det här avsnittet ska du redogör konkret för hur samarbetet mellan du och din handledare skall se ut vad gäller 
handledningssamtalen och förberedelserna inför dem.     
 

1.  Handledningsinnehåll 

Hur kan handledning, struktur- och innehållsmässigt, fungera som stöd till dig 
i att reflektera över ditt eget lärande och din egen professionsutveckling?  
Formuleras fritt. 

 

 
 
2. Rollbeskrivning i handledningsrelationen 

Dina ansvarområden (uppgifter) som student för att  
handledningen ska vara utvecklande för dig:   

a)  

b)  

c)  

Handledarens ansvarsområden (uppgifter) för att hand-  
ledningen ska vara utvecklande för dig som student: 

a)  

b)  

c)  

 

 
3.  Handledningspraxis 

Frekvens av handledningsamtalen: 
● Hur ofta och vid vilken tidpunkt kommer handledningsträffarna vanligtvis att 

ske? (veckovis?, vid en särskilt återkommande veckodag och tidpunkt?) 
 
 

● Tidpunkt för mitterminssamtal?: 

● Tidpunkt för slutterminssamtal?: 

 
Vilka olika slags förberedande material/verktyg kommer användas 
INFÖR de processorienterade handledningstillfällena? 

 
 

Vilken tid kommer vanligtvis att avsättas för studenten att förbereda 
sig inför de processorienterade handledningstillfällena? (t ex vilken 
veckodag, tidpunkt?) 

 
 

 
Del D: Fördelning av studentens arbetstid i praktikverksamheten 
Studenten ska tillbringa 30 timmar per vecka i VFU-verksamheten. Student och handledare planerar gemensamt hur de  
30 timmarna förläggs under veckan. Lunch ingår endast i de trettio timmarna när det räknas som arbetstid i verksamheten. 
Förberedelser inför handledningstillfällen samt studiebesök till andra verksamheter ingår i de avsatta timmarna i verksamheten.  
 

Beskriv hur arbetstimmarna i normalfallet ska fördelas i verksamheten under en vecka: 

  

Vad är dina tankar kring egna studiebesök under praktikperioden? Ange gärna ett par eventuella 
besök och ge en väldigt kort motivering till varför du vill göra studiebesök till dessa verksamheter. 
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 Handledarens samtycke 
 

Jag/vi som studentens handledare bekräftar härmed att jag/vi har 
tagit del av och är överens om innhållet i studentens VFU-studieplan. 
  
2021-09-  ,                                      

(Dagens (Postort) 
datum)    

              

Handledarens underskrift och namnförtydligande: _________________________________________________ 

 

Handledarens underskrift och namnförtydligande: _________________________________________________ 

 


