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Dagens föreläsning

 Hej igen från VFU-personalen

 Praktisk information/frågor om VFU-platsen (VFU-koordinator)

 VFU-kursens upplägg

• Utvecklingsarbete/kursvärderingar

• Kursmål

• Uppgifter och seminarier

 Relation till PPU?

 Handledarens bedömning

 Läge och frågor



Hej igen! /VFU-personal

Studievägledning och frågor om studenters i behov av 

särskild pedagogisk anpassning/stöd. Kontakt vid 

igentagande av studier (i.e. vid underkänt resultat efter 

t.ex. sjukskrivning)

___________________________________________

Linn Egeberg Holmgren

Universitetslektor, kursansvarig

linn.egeberg.holmgren@soc.uu.se

_________________________________

Har det övergripande ansvaret för planeringen, lärarlag, 

genomförandet och utvecklingen av kursen samt 

(tillsammans med koordinator) kontakt med 

verksamheter. Attesterande examinator (LADOK)

___________________________________________

Sofia Englund

VFU-koordinator

sofia.englund@soc.uu.se

018-471 5072

Sara Laginder

VFU-koordinator, start 2021

_______________________________

Koordinerar praktiska frågor om studenters placering. 

Ansvarar för att anskaffa VFU-platser samt 

administration av placering för studenter som ska 

genomföra sin VFU-kurs. VFU-koordinator informerar 

studenter om arbetet med placering.

___________________________________________

Marie Bergqvist

Handledarutbildningsansvarig

marie.bergqvist@soc.uu.se

Planerar,  utvecklar och genomför utbildning av VFU-

handledare. Löpande kontakt med verksamheter i 

frågor om VFU-handledning. Information om 

verksamheter.

Katriina Östensson

Utbildningssamordnare, studievägledare

katriina.ostensson@soc.uu.se

018-471 1505

_______________________________
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VFU-koordinator(er)
När får vi besked om platser!

Jag saknar kursfordringar 

Vad ska jag göra efter placeringsbesked?

Var får jag koll på det jag behöver ha koll på?!

Praktiska frågor om VFU-platsen: placeringar, reseersättning m.m.

 Zoom-Dropin tisdagen den 1 juni 10-11 (länk i chatten, info studentportalen)

 VFU-koordinator kommer att få en s.k.

funktionsadress vilket förenklar framöver

 Glöm inte Cesars VFU-hemsida, scrolla längst ner 



VFU-kursens utveckling

 Samtal med handledare, VFU-samordnare i verksamheter 

(utvecklingsledare) samt studenters kursvärderingar används löpande i 

utvecklingsarbetet

 Genomfört och pågående förbättringsarbete:

• Koppling mellan det som händer på universitetet och verksamheten

• Kontakt mellan universitet och handledare

• Tydligheten i handledarens roll

 Strukturen och tydligheten gällande campusförlagda seminarieuppgifter



Handledare (och utvecklingsledare)

 Positivt: Bra att ha mer kontakt med universitetet, bra studenter, bra att 

bli inbjuden till träffar på universitetet.

 Mindre bra: Ont om tid, otillräcklig information, universitetets uppgifter 

tar för lång tid, otydligt uppdrag, studenter kom fast de var sjuka.

 Önskemål: Mer insyn och delaktighet i studenters uppgifter till 

universitetet.



Studenters kursvärdering, ht-20
90 % av studenterna som har svarat är ganska eller mycket nöjda med 

kursen i stort 

"Starka sidor" enligt studenterna

 Handledaren och utbildningsplatsen!

 Lagom stor arbetsmängd

 Fokus på etiska dilemman och att få jobba med ett case

"Svaga sidor" enligt studenterna

 Instruktionerna om förväntningar och uppgifter!

 För lite tid till universitetsuppgifterna.

 Förväntningarna på handledare och studenter utifrån kursmål.



Förändringar 2020
 Introduktion har utvecklats och förbättrats. 

 Campusförlagda seminarieuppgifter har utvecklats (case-metodik)

 fokus på utveckling och lärande snarare än redovisning.

 Omfattning och inlämningstider har justerats

 All skriftlig information om uppgifter lämnas ut samtidigt. 

 Hur handledare involveras i kursuppgifterna är förtydligat i 

instruktionerna

 Information om frånvaro/julledighet förtydligad

 Studenternas rätt till en timmes handledning betonas för VFU-handledare

 Skriftligt handledarstöd för reflekterande handledning och fokus på den 

känslomässiga processen



Förändringar 2021

 Mer stabil personalgrupp och lärarlag

 Utökad internationaliseringsfunktion hos VFU-koordinatorn

 Vidareutveckling av handledarseminarierna

 Ny kursbok ht 2021

 Förbättringar av uppgiftsinstruktioner (förtydligas delas upp tydligare)

 Övergång till Studium för Uppsala universitet ht-21



Årshjul VFU: Universitetledda aktiviteter för studenter 

Seminarium III 

(posterpresentation: 

teori och praktik), 13/1

T3 och VFU-handledare 

deltar

Info om placeringsönskemål, 

17/3

Studenter önskar platser, 1/4

Information om ht-21, 26/5

Inlämning VFU-plan, 

20/9

Seminarium II 

(forskning och 

professionell  praktik), 

6/12
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Ht-21 börjar 30/8

- Introföreläsning/dag

Verksamhetsinformation från 

kommuner, T4

JAN

Seminarium I (etik och 

praktik), 11/10

Besök på VFU-plats, maj/juni



Paus…



Frågor i chatten
Vilka kurser är det man måste fått godkänt på innan praktik? är det alla 
kurser vi gjort hittills?

 Ur kursplanen: Godkänt betyg på Socionomprogrammet termin 1, 2 
och 3 samt kurserna Det sociala arbetets metoder och PPU, termin 4. 
Undantag görs endast om särskilda skäl föreligger.

Får vi case från universitetet eller ska man komma på själv?

 Ni kommer skapa egna case, det blir roligast och mest givande!

 Vi kommer gå igenom översiktligt hur vi arbetar med dem idag
Men ni får även mer detaljerade instruktioner vid kursstart.

När börjar man sin praktik?

 Vi kikar på nästa bild.



Terminens utformning (student)

 Maj-juni:* tilldelning placering besök utbildningsplats.

 30/8 kursintroduktion (UU)

 31/8* Platsintroduktion på VFU-platsen (verksamhet)

• 20 veckor på en eller två (10/10) utbildningsplatser.

• Minst ett studiebesök på annan verksamhet.

 VFU-plan lämnas in till kursansvarig via Studium, 3 veckor från kursstart: 

 Tre obligatoriska seminarier med skriftliga uppgifter

• presentera din utbildningsplats, ta del av andras presentationer och gradvis fördjupa 

kunskapen om relationen mellan teori och praktik i socialt arbete via case-metodiken. 



Kursupplägg: din tid

 38 h i veckan (med PPU 100 % )

 På VFU-plats (34 h i veckan)

• Spontan handledning samt en timmes reflekterande handledning – relaterad till 

uppgifter på universitetet och/eller frågor som dyker upp.

 Tillfällen vid universitetet – 3 seminarier (”campus”, universitetsförlagda)

• 4h arbete/vecka (i snitt) avsätts till seminarier samt för- och efterarbete (inklusive 

inlämningsuppgifter).

• Seminarierna ger möjlighet till fördjupning samt erfarenhetsutbyte och därmed 

kunskap om och förståelse för olika områden inom det sociala arbetets fält. 



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.

Psst, inte för

bokstavligt… Lyssna 

på din(a) handledare!



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



Olika roller i undervisningen
 Kursansvarig: övergripande ansvar för planering, genomförande och 

utveckling av kursen

 H-VFU-koordinator : rekrytera och hantera utbildningsplatser

 Studievägledare: anpassning för studenter med särskilda behov

 Ansvarig för handledarutbildning: utveckling och genomförande av 
utbildningstillfällen för handledare.

 Undervisande lärare: ansvar för seminariegrupper och examination, besök 
på utbildningsplats, kontakt med handledare.

 VFU-handledare: utbildning på utbildningsplatsen, ta del av information på 
hemsidan samt i gällande fall avtal, kontakta VFU-koordinator vid problem.

 Student: ta en aktiv del i sin utbildning, kontakta VFU-koordinator eller 
studievägledare vid problem, ta ansvar inför klienter.



Lärarlag

 Studenterna på T5 delas in i fyra terminsgrupper: T5A, T5B, T5C och T5D

 Varje terminsgrupp har en lärare som agerar seminarieledare och läser 
studenternas VFU-plan och inlämningsuppgifter.

 Lärarlaget 2021:

• Linn Egeberg Holmgren, lektor

• Katarina Alexius, lektor

• Sofi From, adjungerad lärare/socionom

• Melanie Hadjikhani, adjungerad lärare/socionom

 Lärarlaget är sammansatt av både lektorer/forskare och verksamma socionomer. 
De arbetar tätt tillsammans ifråga om seminariernas utformning och 
kunskapsmålet om relationen teori (forskning) och praktik (profession). De har 
kontinuerliga lärarlagsmöten under terminens gång.



VFU-handledarens roll
 Introducerar studenten i verksamhetens organisation och uppdrag, lagstiftning, 

samarbetspartners och personal.

• Ordna minst ett studiebesök vid annan utbildningsplats.

 Är väl förtrogen med innehåll i kursmål, studiehandledning och studentens egna 
formulerade lärandemål. 

• Bistår vid utveckling av VFU-plan

• Diskuterar och ger feedback på studentens uppgifter

 Spontan handledning samt planerade handledningssamtal.

 Deltar i informations- och nätverksträffar under terminen gällande VFU

 Känner till innebörden av studentcentrerat lärande samt handlednings- och 
bedömningsprocesser.

 Stämmer av med kursansvarig, koordinator eller seminarieledare (fysiskt/digitalt 
verksamhetsbesök)

 Lämnar bedömning till kursansvarig av studenten baserat på kursmål (VFU-utlåtande) 
preliminärt (efter 10 v) och slutgiltigt (senast 16 januari).

 Genomför avslutande samtal med student.



Kursintroduktion 30/8

 Fördjupad information om kursuppgifterna

 Föreläsning baserad på kurslitteraturen

 Föreläsning och diskussion om förväntningar och betydelsen av den egna 

personen.



VFU-plan (20/9)
 Uppgift: 2-3 sidor, inlämning inom 3 veckor efter kursstart

 Beskriver verksamheten/verksamheterna (relevanta handböcker 

anges – 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.

 VFU-planen ska fungera som ett underlag för 

handledningssamtalen och utvecklas kontinuerligt under kursen.



Seminarium I: Etik & praktik (11/10)

 Uppgift 1: 1-2 sidor, lämnas in en vecka innan 
seminariet

 Beskriv ett etiskt dilemma (Handböcker, Etisk kod, 
Mänskliga rättigheter)

 Formulera ett fall (”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.



Seminarium II:

Forskning & professionell praktik (6/12)

 Uppgift 2: ca 2-3 s lämnas in en  vecka innan seminariet 

 Sök efter och läs två granskade artiklar relaterade till problemet/fallet som du 
identifierat till seminarium I.

 Kunskapsförankrat resonemang om problemet behöver preciseras eller 
omformuleras

 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 case 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.



Seminarium III: Teori & praktik (13/1)

 Poster lämnas in innan seminariet

 Utifrån en beskrivning av case och hantering av etiskt dilemma ska 

studenten reflektera över relationen mellan teori och praktik i 

professionellt socialt arbete 

 Seminariet: 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: står vid din poster under en timme, svarar på frågor. 

Sedan förväntas hen gå omkring och titta på, lyssna, och ställa frågor 

om sina medstudenters uppgifter i de olika rummen. 



VFU:n i relation till PPU:n

 Olika kurser, uppgifter och examination

 Huvudfrågan för PPU: att reflektera över sin personliga och professionella 

utveckling – relevant även för VFU:n.

 Fortsätt med PPU-loggbok under VFU?

• till hjälp när du skriver uppgifter till VFU?

• använd kurslitteratur på VFU när du skriver din kritiska reflektion till PPU?



Handledarens bedömning (1av2)



Handledarens bedömning (2av2)



Hur är läget nu?
Studentgruppens mentimeter på frågan “Hur känns det inför VFU:n idag?”



Tack för idag!


