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Handledaren

• Har ansvar för handledningen – ett gemensamt 
ansvar mellan student och handledare. 

• Handledaren ansvarar för handlednings-
processen och studenten ansvarar för sitt eget 
lärande.

• Handledaren är en modell och förebild.

• Handledaren skapar struktur och ramar

• Dagbok och kontrakt?



Studentens ansvar

• Studenten ska ta ansvar för handledningen
– har kanske inte varit i handledning tidigare 
– behöver förstå vad handledning innebär
– båda parter behöver förbereda 
– ska kunna ge och ta emot feedback

• Studenten behöver informera handledaren 
– om vad som förväntas från universitetet
– när man ska vara där
– vilka uppgifter som krävs 

• Handledaren ska bli uppdaterad av studenten 
och ska inte behöva fråga efter hela tiden.



Utvecklingsfaser i 
handledningsrelationen

• Nybörjarfasen
– Hur ska handledningsrelationen vara?

– Utforma kontrakt?

• Utvecklingsfasen
– Utveckla relationen till studenten

– Uppmuntra och stödja studentens förmågor 

– Stärka hens självförtroende

• Avslutningsfasen
– Minska studentens behov av handledarens vägledning



Två handledare

• Samspel och samverkan blir mer komplext. 

• Kan det finnas rivalitet mellan handledarna? 

• Tydlighet med roller och ansvar. 

• Göra en sammanhangsmarkering, beskriva sina roller 

• Kommunikation och dialog viktig - Diskutera igenom. 

• Inte skapa förvirring för studenten. 

• Olikheterna kan vara en tillgång och ge perspektiv

• Fördelar att vara två; avlastning, fler perspektiv, visa 
hur samverkan fungerar, sjukfrånvaro. 



Svårigheter

• Fundera över maktförhållandet i        
relationen  till studenten

• Öppenhetens dilemma/öppenhetens paradox. 
Att studenten ska våga vara öppen om sina svagheter 

Samtidigt våga ha tillit och förtroende för handledaren
Handledaren ska bedöma om man blir godkänd eller inte.



Handledarutbildning/seminarier



Litteratur

Studenthandledning 
under verksamhetsförlagd 
utbildning av Lilja Cajvert

Kommer att erbjudas till 
alla handledare under 
hösten 2020



Utbildning för handledare

• 25/8  kl. 14.00 -16.00 

Information för handledare 

• 17/9  kl. 13.15 – 15.00 

Seminarium 1 om Handledarrollen i praktiken

• 19/10 kl. 13.15 – 15.00  

Seminarium 2 om Reflekterande handledning

• 10/11 kl. 13.15 – 15.00  

Seminarium 3 om Interprofessionell samverkan

• 8/12  kl. 15.00 – 17.00 

Föredrag och arbete om att skriva utlåtande

• 11/1   kl. 10.00 – 15.00

Avslutning 



Struktur för handledarutbildningen

• Inför varje seminarium spelar vi in 1-2 filmer med 
föreläsning eller diskussionsunderlag, det s.k. 
”Flipped classroom” – spelas in i Zoom.

• Filmerna skickas ut till handledare 7-10 dagar före 
seminariet. 

• Handledare ser filmerna innan seminariet.

• Handledare skickar frågor före seminariet till 
marie.bergqvist@soc.uu.se

• Seminariet (utsatt datum) genomförs via Zoom.

• Seminariet blir utbyte och kompetensutveckling 

mailto:marie.bergqvist@soc.uu.se


Handledarseminarium 1 – 17/9
Handledarrollen i praktiken

• Handledarrollen i praktiken beskrivs av en erfaren 
handledare, Lisbeth Anbakk

• Lisbeth har många års erfarenhet av socionomstudenter. 
• Lisbeth är socionom och arbetar som familjebehandlare på 

Familjeenheten Ling, Råd & stöd inom Socialförvaltningen 
Uppsala kommun.

• I filmerna svarar Lisbeth på olika frågor

• Vid seminariet diskuterar vi och svarar på konkreta frågor från 
er. Vi utbyter erfarenheter med varandra.

• Syftet: Att få praktiska beskrivningar på vad 
handledaruppdraget innebär, få stöd och tips. 



Handledarseminarium 2 – 19/10
Reflekterande handledning/samtal

• Reflekterande handledning/samtal – vi 
beskriver metoder för att utveckla samtalet 
mellan handledare och student och som 
främjar studentens utveckling till en 
självständig yrkesperson.

• I filmerna beskriver vi hur man kan arbeta 
med reflekterande samtal.

• Vid seminariet diskuterar vi och svarar på 
konkreta frågor ni har. Vi utbyter 
erfarenheter med varandra.

• Syftet: Att få kunskap om hur man kan 
utveckla kommunikationen och dialogen 
mellan varandra i handledningen. Och hur 
man därmed kan utveckla relationen.



Handledarseminarium 3 – 10/11
Interprofessionell samverkan

• Interprofessionell samverkan – föreläsning 
om hur vi kan träna våra förmågor att 
samverka i våra yrkesroller. En viktig 
byggsten i socialt arbete.

• Filmerna blir korta föreläsningar om hur 
man kan arbeta med samverkan mellan 
olika professioner.

• Vid seminariet diskuterar vi och svarar på 
konkreta frågor ni har. Vi utbyter 
erfarenheter med varandra.

• Syftet: Att få kunskap om hur man kan 
utveckla sin förmåga att samverka mellan 
olika enheter, myndigheter och 
samarbetspartners. 



Föredrag – Att skriva utlåtande – 8/12 

Marie håller en 
föredragning om 
hur man fyller i 
utlåtandet.



Seminarium teori/praktik – 11/1 2021

• Poster lämnas in innan seminariet
• Utifrån en beskrivning av case och hantering ska 

studenten reflektera över vad professionell expertis 
innebär i socialt arbete (Avby 2018).

• Seminariet är uppdelat på två timmar i fyra rum som
ligger i anslutning till varandra. Halva gruppen
kommer att ha sin poster uppsatt den första timmen
och halva under den andra timmen. Handledare och 
studenter från termin 3 är inbjudna att lyssna och 
ställa frågor. 

• Under seminariet kommer studentern att stå vid sin 
poster under en timme. Sedan förväntas hen gå
omkring och titta på, lyssna, och ställa frågor om sina
medstudenters uppgifter i de olika rummen.



Bedömningsunderlag –
kort genomgång



Handledarens bedömning











Studenters uppgifter



Uppgift 1: H-VFU-plan
• 2-3 s, inlämning inom 3 v efter kursstart (21/9)
• Beskriv verksamheten/verksamheterna (relevanta 

handböcker – be handledare om råd). 
• Redogör därefter för dina planerade arbetsuppgifter

på utbildningsplatsen och relatera till kursmålen. 
• Gör en tidsplan där du översiktligt planerar din tid på 

verksamheten och när du ska arbeta med 
universitetsuppgifter.
– Lämna VFU-planen till din handledare.
– För 10/10 veckorsplaceringar blir beskrivningen av 

den andra platsen mindre detaljerad.
– H-VFU-planen ska fungera som ett underlag för 

handledningssamtalen och utvecklas kontinuerligt 
under kursen.



Uppgift 2: Seminarium I om etik 12/10

• 1-2 s, lämnas in en vecka innan seminariet
• Beskriv ett etiskt dilemma (Handböcker, 

Etisk kod, Mänskliga rättigheter)
• Formulera ett case som exemplifierar 

dilemmat i förhållande till din 
utbildningsplats (erfarenhet, handledarens 
beskrivningar, fiktion) – 10-
veckorsstudenter lägger fokus vid 
beskrivningen av ett etiskt dilemma.

• Anonymisera och ge till handledare
• Under seminariet: presentation i 

smågrupper, genomgång av ett case i 
helklass.

• Syfte: att identifiera problem och börja 
reflektera över kunskap som behövs för att 
ta beslut.



Uppgift 3: Seminarium II om forskning 
7/12

• 2-3 s lämnas in 1 vecka innan seminariet 
• Sök efter och läs 2 granskade artiklar relaterade till problemet som 

du identifierat till seminarium I.
• Precisera eller omformulera problemet?
• Föreslå baserat på din erfarenhet och forskningen hur problemet 

ska hanteras.
• Presentera case och lösning för din handledare, inkludera 

handledarens respons i den skriftliga uppgiften.
• Läs och kommentera en medstudents uppgift.
• Seminarium: diskussion i smågrupper, genomgång av samma case

som inledningsvis med fokus på vad som behöver förändras: 
problemformulering, hantering eller relevanta aktörer? Vilken slags 
kunskap behövs för att hantera problemet? Räcker
forskningsartiklarna och den erfarenhet som ni tillägnat er eller
behövs ytterligare kunskap?



Uppgift 4: Seminarium III teori/praktik 
11/1 2021

• Poster lämnas in innan seminariet
• Utifrån en beskrivning av case och hantering ska 

studenten reflektera över vad professionell expertis 
innebär i socialt arbete (Avby 2018).

• Seminariet är uppdelat på två timmar i fyra rum som
ligger i anslutning till varandra. Halva gruppen
kommer att ha sin poster uppsatt den första timmen
och halva under den andra timmen. Handledare och 
studenter från termin 3 är inbjudna att lyssna och 
ställa frågor. 

• Under seminariet kommer studentern att stå vid sin 
poster under en timme. Sedan förväntas hen gå
omkring och titta på, lyssna, och ställa frågor om sina
medstudenters uppgifter i de olika rummen.



Vad förväntas av handledare?

• Ta emot studenten 1/9.
• Introducera studenten i verksamhetens organisation och uppdrag, 

lagstiftning, samarbetspartners och personal.
– Ordna minst ett studiebesök vid annan utbildningsplats.

• Vara väl förtrogen med innehåll i kursmål, studiehandledning och 
studentens egna formulerade lärandemål.
– Bistå vid utveckling av H-VFU-plan
– Diskutera och ge feedback på studentens uppgifter

• Ge spontan handledning samt planerade handledningssamtal.
• Delta i informations- och nätverksträffar gällande H-VFU.

– Ha kunskap om handlednings- och bedömningsprocesser.

• Lämna bedömning till kursansvarig av studenten baserat på kursmål (H-
VFU-utlåtande) preliminärt (9 nov) och slutgiltigt (senast 15 januari).

• Genomföra avslutande samtal med student.



Frågor?

• Praktiska frågor om placeringen och studenten: H-VFU-
koordinator sofia.englund@soc.uu.se

• Frågor om studentens uppgifter till universitetet och 
bedömning av studenten: kursansvarig 
clara.iversen@soc.uu.se

• Frågor om handledarutbildningen: handledaransvarig 
marie.bergqvist@soc.uu.se

• Frågor om studenters särskilda behov: 
utbildningssamordnare katriina.ostensson@soc.uu.se

• Om det uppstår problem med studenten eller på 
utbildningsplatsen: Sofia Englund, Katriina Östensson, 
Clara Iversen
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