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Informationens upplägg

• Frågor

• Kursens utveckling och upplägg

• Olika roller inom H-VFU

• Handledarens bedömning

• Utbildningstillfällen för handledare

• Frågor



Frågor?

H-VFU-koordinator: sofia.englund@soc.uu.se

Kursansvarig: clara.iversen@soc.uu.se

Studievägledare: katriina.ostensson@soc.uu.se
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Kursens utveckling

• Baserad på uppföljning, samtal med studenter 
och handledare, samt utvecklingsledare (UK)

• Uppskattade delar:
– Utbildningsplatsen

– Till viss del empatiträningen

• Delar som kan förbättras:
– Koppling mellan det som händer på universitetet och 

verksamheten

– Kontakt mellan universitet och handledare

– Tydligheten i handledarens roll



Resultatet!

• Fokus på hur vetenskaplig kunskap kan 
hjälpa socionomer i deras professionella 
liv, samt hur socionomers professionella 
liv kan ge en bättre förståelse för socialt 
arbete som vetenskaplig disciplin.

• Mer kontakt mellan universitet och 
handledare.

• Parallell utbildning för handledare.

• Fortsatt utveckling följer…





Upplägg i korthet - student

• 38 h i veckan (med PPU 100 % )
• På H-VFU-plats (34 h i veckan)

– Spontan handledning samt en timmes reflekterande 
handledning – relaterad till uppgifter på universitetet 
och/eller frågor som dyker upp.

• Fyra tillfällen vid universitetet
– Möjlighet till fördjupning samt erfarenhetsutbyte och 

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

– Fyra timmar i veckan (i snitt) avsetts till seminarier 
samt för- och efterarbete (inklusive 
inlämningsuppgifter).



Kursens utformning - student
• Maj-juni: besök utbildningsplats.

• 2/9 kursintroduktion (universitetet)

• 3/9 introduktion på utbildningsplatsen

– 20 veckor på en eller två utbildningsställen.

– Minst ett studiebesök på annan verksamhet.

• 14 dagar från kursstart: H-VFU-planen lämnas in till 
kursansvarig via studentportalen. 

• 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. 



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

• Undervisande lärare: ansvar för seminariegrupper 
och examination samt kontakt med handledare

• Handledare: utbildning på utbildningsplatsen
• Student: ta en aktiv del i sin utbildning



Handledarens roll

• 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.
– H-VFU-plan

• Spontan handledning samt planerade handledningssamtal.
• Delta i informations- och nätverksträffar gällande H-VFU.
• Känna till innebörden av studentcentrerat lärande samt 

handlednings- och bedömningsprocesser.
• Bedömning av studenten baserat på kursmål (H-VFU-utlåtande)
• Avslutande samtal med student.



Handledarens bedömning



Handledarens bedömning









Uppgift 1: H-VFU-plan
• 4-5 s, inlämning inom 2 v efter kursstart (16/9)
• Beskriv verksamhet/verksamheter (Socialstyrelsens 

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

på utbildningsplatsen. Relatera detta till kursmålen
gällande färdighet och förmåga samt 
värderingsförmåga och förhållningssätt, och 
exemplifiera hur du ges möjlighet att uppfylla dessa 
kursmål vid din utbildningsplats. 

• Gör en tidsplan där du beskriver vilka tider du 
kommer att vara på verksamheten/verksamheterna 
och vilken tid du avsätter för uppgifter till den 
universitetsförlagda tiden av kursen.

• H-VFU-planen kommer att vara ett underlag för 
handledningssamtalen samt för 
seminarieuppgifterna.



Uppgift 2: Seminarium 1 om etik 
10/10 kl 9-12

• 2-3 s, lämnas in en vecka innan seminariet 
(3/10)

• Bygg vidare på H-VFU-planen (korta och 
specificera)

• Diskutera:
– Hur förhåller sig verksamhetens uppgifter och 

samhällsinplacering till de omvandlingar som 
Avby (2018) beskriver? Vilken kunskap krävs, 
förhindras och/eller uppmuntras inom 
verksamheten? Vilka organisatoriska 
förutsättningar för lärande finns?

– Beskriv med hjälp av Yrkesetiska riktlinjer för 
socionomer och /eller FNs konventioner om 
mänskliga rättigheter ett etiskt dilemma som kan 
uppstå på utbildningsplatsen. (fråga handledare 
om hens syn)

• Läs och kommentera en medstudents uppgift 
(10/10)

• Seminarium: diskussion och sammanfattning av 
etiska dilemman



Uppgift 3: Seminarium 2 om forskning 
28/11 9-12

• 1-2 s lämnas in 1 vecka innan seminariet (21/11)

• Bygger vidare på Uppgift 1/2 (korta och specificera)

• Välj två vetenskapligt granskade artiklar kopplade till 
verksamheten på din utbildningsplats.
– Sammanfatta

– Ge förslag på hur resultat/slutsatser kan berika 
verksamheten på din utbildningsplats

– Berätta för handledare och beskriv dennas respons.

• Seminarium: diskussion och sammanfattning av 
förtjänster, begränsningar och utmaningar med att 
använda vetenskapliga artiklar i socialt arbete.



Uppgift 4: Seminarium 3 teori/praktik 
10/1 kl 9-12

• 2-4 s 1 vecka innan seminariet (3/1)
• Baserat på tidigare uppgifter samt en eller två 

teoribildningar som beskrivs av Payne (2015): presentera 
och problematisera verksamheten på din utbildningsplats.

• Individ, grupp och samhälle.
• Seminariet: studenter presenterar sina analyser i 

helgrupp/3.
• Handledare och studenter på termin 3 bjuds in.
• Bedömning:

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

– Visa förmåga att utreda och analysera sociala problem och 
sociala processer på individ-, grupp- och samhällsnivå



Utbildningstillfällen – handledare

• Inspirationsföreläsningar: mars och november

• Informationsföreläsningar: maj och augusti

• Seminarier fokuserade på handledning: 

– Augusti: information, studentcentrerad handledning, 
studenters lärande, anpassad evidens

– Oktober: reflekterande handledning

– December: interprofessionellt lärande 

– Januari: fokusgruppsdiskussion efter studenters 
presentationer 



Frågor?

H-VFU-koordinator: sofia.englund@soc.uu.se

Kursansvarig: clara.iversen@soc.uu.se

Studievägledare: katriina.ostensson@soc.uu.se
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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.



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


