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Verksamhetsförlagd utbildning i socialt arbete, 30 hp
Practicum in the field of social work, 30 HE credits 

____________________________________________________________________________

Beslutad: 2022-11-03
Beslutande: Institutionen för Individ och Samhälle
Gäller från: H23
____________________________________________________________________________

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
• beskriva och reflektera över verksamhetens mål, uppdrag och organisatoriska 

sammanhang,
• beskriva och reflektera över socionomens arbetsuppgifter och yrkesroll i 

verksamheten, samt samt identifiera former för samverkan inom och utom 
organisationen,

• identifiera och analysera problem och resurser samt i förekommande fall föreslå, 
motivera, planera och följa upp insatser i samarbete med de människor och 
organisationer som berörs,

• visa förmåga att tillämpa och reflektera över metoder i socialt arbete samt tillämpa 
den lagstiftning och de konventioner som reglerar det sociala arbetet,

• visa förmåga att strukturera, utreda och utvärdera insatser på individ-, grupp och 
samhällsnivå,

• redogöra för arbetsledning i socialt arbete dess vilkor och förutsättningar för såväl 
ledare som medarbetare och arbetsgruppens betydelse för det sociala arbetets 
yrkesutövande,

• visa förmåga att kritiskt reflektera över etiska aspekter och förhållningssätt i 
socionomens yrkesroll och kunna problematisera det sociala arbetet utifrån ett köns- 
klass-, etnicitet samt maktperspektiv,

• beskriva och analysera hur den verksamhet där studentens utbildning är förlagd 
specifikt arbetar för att motverka våld i nära relationer,

• visa förmåga att under handledning planera, strukturera och självständigt genomföra 
förekommande arbetsuppgifter med utgångspunkt i ett professionellt 
förhållningssätt samt kunna reflektera över sin egen lärprocess och identifiera behov 
av att ytterligare utveckla sin kompetens,

• visa kommunikativa färdigheter i praktiskt socialt arbete i möten med de människor 
som berörs, inkluderat att initiera, upprätthålla och avsluta kontakter med klienter,

• visa förmåga att kritiskt granska och reflektera över sitt eget och andras bemötande, 
arbetssätt och metoder i socialt arbete.

Behörighetskrav
Fullgjorda kursfordringar om minst 70 hp inom huvudområdet socialt arbete, varav två 
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målgruppskurser inom programmet samt kurserna Juridik i socialt arbete I och Juridik i 
socialt arbete II eller motsvarande.
Grundläggande behörighet 
Du behöver också:  Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c, Samhällskunskap 
1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Kursen examineras genom:
• Seminarium 1. Individuellt skriftlig inlämningsuppgift samt skriftligt och muntligt 

genomförande av kommentatorsskap (3 hp)
• Seminarium 2. Individuellt skriftlig inlämningsuppgift samt skriftligt och muntligt 

genomförande av kommentatorsskap (3 hp)
• Seminarium 3. Individuellt skriftlig inlämningsuppgift samt skriftligt och muntligt 

genomförande av kommentatorsskap (3 hp)
• Socionomens yrkesutövande och handlingskompetens (20hp)
• Genomförande av ett grupparbete med planering, och genomförande av en 

individuell verksamhetspresentation , (0,5 hp)
• Personlig och professionell utveckling PPU (0,5 hp)

 
Kursens innehåll och examinationer beskrivs mer utförligt i kurs-PM, där även 
betygskriterier anges.

Kursens innehåll
Den verksamhetsförlagda utbildningen syftar till att utveckla kunskaper och färdigheter i att 
tillämpa professionellt socialt arbete på individ-, grupp- och samhällsnivå. I kursen fördjupas 
och integreras, teori, praktik och forskning i det sociala arbetet. Handledning av socionom 
ingår som en betydelsefull del under kursen. 
Kursen innehåller:
• Tillämpning av ett professionellt förhållningssätt i socialt arbete, så som att planera, 

genomföra och följa upp socialt arbete på olika nivåer.
• Organisation
• Samverkan och interprofessionellt samarbete
• Socionomens handlingsutrymme i det sociala arbetets praktik
• Det sociala arbetets juridik och tillämpningen av dess rättsliga ramar
• Utredning, handläggning och dokumentation
• Kommunikativa färdigheter
• Samtalsmetodik
• Socionomens yrkesidentitet och yrkesroller
• Personlig och professionell utveckling, självkännedom, empati
• Kön, klass, etnicitet, makt och intersektionalitet

Övriga föreskrifter
Betygskala: Underkänd eller Godkänd
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Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska.

Antal tillfällen som en student ges möjlighet att genomföra verksamhetsförlagda utbildning 
(VFU) är begränsad till två (2) tillfällen.
 
Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students (VFU) om studenten visar sådana 
allvarliga brister i kunskaper, färdigheter och förhållningssätt att klienters eller medarbetares 
förtroende riskerar att skadas. När VFU avbryts på detta sätt innebär det att studenten 
underkänns på aktuellt moment och att ett VFU-tillfälle är förbrukat. I sådana fall ska en 
individuell studieplan/handlingsplan upprättas, där det framgår vilka aktiviteter och 
kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till ett nytt VFU-tillfälle. Ett 
nytt VFU tillfälle kan erbjudas först vid nästa tillfälle som kursen ges.

Generella regler för examination vid Högskolan Väst finns på www.hv.se.

Om den studerande har ett beslut/rekommendation om särskilt pedagogiskt stöd på grund av 
funktionsnedsättning har examinator rätt att examinera den studerande i en anpassad 
examinationsform.

Nivå
Grundnivå

Successiv fördjupning
G2F  - grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Huvudområde(n)
Socialt arbete
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