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INTRODUKTION 
Handledd verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är en programkurs på socionomprogrammets 
termin 5 som tillsammans med PPU ges på helfart (100%), det vill säga 38 timmar/vecka för H-
VFU-kursen. Kursen innehåller färdighetsträning genom handledd verksamhetsförlagd 
utbildning inom det sociala arbetets olika verksamhetsområden. Dessutom innehåller kursen fyra 
undervisningstillfällen vid universitetet med fokus på relationen mellan teori och praktik i socialt 
arbete. 

SYFTE OCH KURSMÅL 
Kursens mål är att studenten tillägnar sig färdigheter, förmågor och kunskaper i det sociala 
arbetet på individ-, grupp- och samhällsnivå, utifrån en humanistisk människosyn och ett etiskt 
förhållningssätt. Vidare är målet att studenten tillägnar sig färdigheter i att kritiskt och teoretiskt 
reflektera över den egna professionella rollen och identiteten i det sociala arbetet. 
 
Studenten ska efter avslutad kurs när det gäller: 
 
Kunskap och förståelse 

• kunna redogöra för och reflektera över olika utbildningsplatsers verksamhetsmål, 
organisation och samhällsorganisatoriska inplacering 

• kunna redogöra för och visa förståelse för sambandet mellan och betydelsen av det 
sociala arbetets teorier i praktiskt arbete 

• kunna redogöra för erfarenhetsbaserad kunskap om praktiskt socialt arbete såsom 
behovsbedömning, utredning, beslut och uppföljning samt om relevant arbetsuppgifter 
relaterade till arbetsledning och organisationsutveckling 

 
Färdighet och förmåga 

• visa färdighet att på en grundläggande nivå kunna utöva socialt arbete i enlighet med 
lagar, författningar och styrdokument 

• visa förmåga att utreda och analysera sociala problem och sociala processer på individ-, 
grupp- och samhällsnivå 

• visa förmåga att på ett konstruktivt sätt kunna ta emot handledning och reflektera över 
den egna läroprocessen 

• visa färdigheter att kommunicera, diskutera och visa förståelse av behovet av att 
kontinuerligt utveckla sin yrkeskompetens 

 
Värderingsförmåga och förhållningssätt 

• visa förmåga att göra åtgärdsbedömningar i socialt arbete utifrån etiska principer med 
särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna 

• visa förmåga till empati och professionellt bemötande av brukare och anhöriga 
• visa förmåga att kritiskt reflektera över maktfrågor och den egna personens betydelse i 

mötet med brukare och anhöriga 
• visa ett professionellt förhållningssätt till lagarbete och samverkan med andra 

yrkesgrupper i socialt arbete 
• visa förmåga att kritiskt reflektera över den kommande yrkesrollen och det sociala 

arbetets yrkespraktik 
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KURSENS UTFORMNING 
Undervisningen består av handledning på utbildningsplatsen samt seminarier och föreläsningar 
på universitetet. Seminarierna är utformade för att ge dig möjlighet till erfarenhetsutbyte och 
därmed kunskap om och förståelse för olika områden inom det sociala arbetats fält. Större delen 
av den verksamhetsförlagda utbildningen är handledarledd och genomförs vid 
utbildningsplatsen. Vid sidan av spontan handledning ska ca en timme i veckan avsättas till 
handledningssamtal som ska vara ostörda och väl förberedda. Handledningssamtalen ska hjälpa 
dig att få en större förståelse för socialt arbete i förhållande till formella principer såsom lagar 
och etiska riktlinjer, och mer informella aspekter av arbetet, såsom empati och professionellt 
bemötande, maktfrågor och den egna personens betydelse i socialt arbete. Dessutom ska 
handledningen ge förståelse för lagarbete och samverkan. Du bör bidra med underlag till 
handledningssamtalen, t.ex. utforma frågor kopplade till kursmålen. Under varje vecka bör du 
avsätta fyra timmar till för- och efterarbete i anslutning till seminarier och inlämningsuppgifter 
vid universitetet.  
 
Övergripande beskrivning av kursen: 

• Under maj och juni månad 2021 ska du kontakta och om möjligt besöka din 
utbildningsplats och presentera dig med CV samt beskriva eventuella omständigheter 
som kan ha betydelse för utbildningsplatsen. 

• I augusti sker kursintroduktion med föreläsning på universitetet. 
• Du utarbetar en VFU-plan och bjuder in handledare att medverka i dess utformande. 

VFU-planen lämnas in till kursansvarig via läroplattformen Studium inom 21 dagar från 
kursstart.  

• Under totalt 20 veckor pågår handledd verksamhetsförlagd utbildning på den/de 
utbildningsplats(er) som du tilldelats. I VFU:n ingår även studiebesök på minst en annan 
arbetsplats inom socialt arbete. 

• Tre obligatoriska seminarier med skriftliga uppgifter ges på universitetet under kursen 
vilka ger dig möjlighet att presentera din utbildningsplats, ta del av andras presentationer 
och gradvis fördjupa kunskapen om relationen mellan teori och praktik i socialt arbete.  

AKTIVITETER PÅ UNIVERSITETET 
Ett viktigt kommunikationsverktyg för kursen är Studium (ersätter Studentportalen). På Studium 
återfinns viktiga dokument. Här finner du information om kursen, seminarieuppgifter, 
reseräkning och åhörarkopior från föreläsningar och seminarier. Reseräkningen är för de 
studenter som gör VFU inom Uppland, men utanför Uppsala kommuns gränser. Universitetet 
betalar inte resor utanför Uppland. I Studium kommer möjlighet att lämna in VFU-plan och 
skriftliga inlämningsuppgifter att finnas tillgänglig. 
 
Studium innehåller också en anslagstavla, som kursansvarig och seminarielärare använder för att 
kommunicera med studenterna och för att snabbt få ut viktig information. En motsvarighet till 
studentportalens ”Framsteg” används för att redovisa seminarienärvaro och examinationsresultat. 
Skriftliga inlämningsuppgifter och redovisningar plagiatkontrolleras. 
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KURSINTRODUKTION 
Under kursintroduktionen ges en föreläsning relaterad till kursmål och kurslitteratur. Kursens 
utformning och kursuppgifter presenteras. Det är viktigt att studenter noga läser igenom 
studiehandledningen inför introduktionen. 

KURSUPPGIFTER 
Under kursen ska studenterna lämna in fyra uppgifter och delta i tre seminarier. Kursuppgifterna 
presenteras vid introduktionen. 

EXAMINATION 
Kursen examineras genom skriftliga uppgifter, aktivt deltagande i seminarier och i den 
verksamhetsförlagda utbildningen. Ansvaret för bedömningen åvilar ansvarig lärare vid 
institutionen. Bedömningen görs utifrån ett skriftligt intyg från handledare, godkända 
seminarieuppgifter och deltagande i obligatoriska seminarier. I bedömningen beaktas studentens 
förmåga att uppfylla kursmålen. För godkänt betyg (G) på hela kursen krävs närvaro vid 
utbildningsplatsen, godkänt betyg på den handledda verksamhetsförlagda utbildningen med 
utlåtande från handledare innehållande bedömning av kursmål, godkända skriftliga uppgifter 
samt aktivt seminariedeltagande vid alla seminarier. Om särskilda skäl finns får examinator göra 
undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. 
Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.    
 
Antalet gånger en student har rätt att genomgå och examineras på verksamhetsförlagd utbildning 
inom Socionomprogrammet begränsas till två (UFV 2018/1165). 

RELATION TILL KURSEN PROFESSIONELL OCH PERSONLIG UTVECKLING 
PPU-kursen ges på 2 poäng under termin 5 och innehåller två aktiviteter placerade på 
universitetet för varje student. I PPU-kursen övar du på att handleda studenter på termin 1, 
observera handledning samt kritiskt reflektera över din egen lärprocess. Huvudfrågan för PPU – 
att reflektera över sin personliga och professionella utveckling  – är i högsta grad relevant även 
för H-VFU även om kurserna inte har några gemensamma uppgifter. Loggboken som du skrivit 
under din tidigare PPU-tid kan vara bra att fortsätta med under H-VFU, inte minst för att den kan 
ge uppslag till kursuppgifterna. Du kan också ha nytta av kurslitteraturen på H-VFU när du 
skriver din kritiska reflektion till PPU-kursen. 

PRAKTISKA FRÅGOR 

KONTAKT MELLAN UNIVERSITETET OCH VERKSAMHETEN UNDER TERMINEN  
VFU-koordinatorn har den första kontakten med handledaren och studenten. När studenten 
påbörjar sin verksamhetsförlagda utbildning har varje student och VFU-handledare en 
huvudansvarig lärare att vända sig till. Finns den huvudansvariga läraren inte tillgänglig kan du 
alltid kontakta kursansvarig. Vi strävar efter att lärare, VFU-koordinator eller kursansvarig ska 
göra ett besök på, alternativt ha telefonkontakt med, handledare och student under terminen.  
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UTDRAG UR BELASTNINGSREGISTRET 
Vissa arbetsplatser kräver att du som student visar upp ett utdrag ur belastningsregistret, enligt 
gällande lagstiftning. Det finns att hämta på följande hemsida:  
http://www.polisen.se/Service/Blanketter/Registerutdrag/Utdrag-ut-belastningsregistret-/ 
Läs instruktionerna noga vad det gäller hanteringen av det utdrag du får.  

FÖRSÄKRING FÖR STUDENTER UNDER H-VFU 
Under kursen är den studerande försäkrad via personskadeförsäkring och lag om 
arbetsskadeförsäkring. Studenten är också försäkrad under färd direkt mellan bostad och skola (i 
detta fall utbildningsplats). Vid skada som inträffar under den verksamhetsförlagda delen av 
utbildningen ska kontakt tas med föreståndare för CESAR och kursansvarig. 

LEDIGHET 
Ett grundläggande kriterium för att bli godkänd på VFU-kursen är att du har hög närvaro på din 
utbildningsplats. Ledighet beviljas endast vid speciella undantagsfall och efter individuell 
prövning. Ansökan om ledighet görs hos kursansvarig Linn Egeberg Holmgren. Om ledighet 
beviljas ska du göra en mer omfattande komplettering vars innehåll beslutas gemensamt av 
handledare och kursansvarig.  

SJUKDOM OCH VÅRD AV BARN 
Frånvaro från verksamhetsförlagd utbildning på grund av sjukdom eller vård av barn som 
omfattar mer än en vecka innebär att studenten inte kan godkännas. Om det är möjligt kan 
frånvaro kompletteras och kompletteringsuppgiftens innehåll beslutas av handledare och student 
gemensamt och i samråd med kursansvarig.  
 
Frånvaro från VFU-kursens seminarier kompletteras. 

OM PROBLEM SKULLE UPPSTÅ 
Om du under kursens gång brottas med något svåröverkomligt hinder på din VFU-plats 
uppmanas du att kontakta VFU-koordinator för att diskutera den uppkomna situationen.  

UTVÄRDERING 
Utvärdering kommer att ske i slutet av kursen. Dina åsikter är av utomordentligt stor vikt för 
kursens fortsatta utveckling. 
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