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Handledd fältförlagd utbildning - HFU 
 

Vad är handledd fältförlagd utbildning HFU? 

Socionomutbildningen är en akademisk professionsutbildning och under 
utbildningen ska studenten tillgodogöra sig omfattande teoretisk kunskap. Den 
teoretiska kunskapen behöver dock förankras i det praktiska sociala arbetet för 
att studenten ska få en fördjupad förståelse av det komplexa fält där socialt 
arbete bedrivs och hur socialt arbete kan bedrivas på fältet. Den handledda 
fältförlagda utbildningen (HFU) är därför en viktig del av 
socionomutbildningen. För att utveckla en egen yrkesidentitet måste studenten 
få pröva sin förmåga och träna sig i att applicera de teoretiska kunskaperna i 
det sociala arbetets praktik. Målet för HFU är att studenten ska ges möjlighet 
att, tillsammans med en handledare, utveckla sin kunskap om socialt arbete och 
om socionomens yrkesroll. 

Mittuniversitetets socionomutbildning innehåller sedan länge två HFU-perioder 
om 15 veckor vardera. Första HFU-perioden infaller termin tre (kurs SA072G) 
och andra HFU-perioden (kurs SA073G) infaller termin fem. Varje termin 
genomför 110 – 130 av Mittuniversitetets socionomstudenter HFU, främst i 
Sverige men även utomlands. Den kan genomföras i de verksamheter 
Mittuniversitetet har avtal med, så som myndigheter, privata verksamheter och 
ideella organisationer i Sverige och i resten av världen. Studenter kan också 
söka egna platser och studenten ansvarar då, i samråd med HFU-lärare, själva 
för att kontakta verksamheter med sin förfrågan.  

Studenten har under HFU-perioden en eller flera handledare och är tillsammans 
med den/dem ansvarig för genomförandet i syfte att uppnå lärandemålen för 
kursen.  

 

Kursens omfattning 
Den handledda fältförlagda utbildningen är 15 veckor och innebär 
heltidsstudier, det vill säga 40 timmar i veckan. Kurstiden för studerande är 
densamma som arbetstiden för heltidsanställd personal på platsen ifråga. Inom 
denna heltid har studenten utrymme (fyra timmar per vecka) för arbete med 
skrivuppgifter/seminarium kopplade till kursen. Studenten har också möjlighet 
att göra studiebesök i andra verksamheter inom socialt arbete, dock maximalt 
fem arbetsdagar. Studiebesöken planeras i samråd mellan student och 
handledare. 
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Handledarens roll 

Handledarens uppdrag är att hjälpa och stödja studenten i utvecklingen av sin 
egen yrkesidentitet för att studenten på sikt självständigt ska kunna utföra ett 
professionellt socialt arbete. Handledaren har inom ramen för detta flera 
funktioner. Det handlar dels om att vägleda, ge instruktioner och råd till 
studenten, dels om att vara ett stöd för studenten och dela med sig av sina egna 
erfarenheter. En annan funktion är att hjälpa studenten att reflektera över sin 
egen yrkesroll och sitt förhållningssätt i utövandet av det sociala arbetet. 
Genom att handledaren observerar, lyssnar, ställer frågor och ger konstruktiv 
feedback kan studenten få hjälp att se både sina starka sidor men också sina 
utvecklingsområden.  

Under HFU-perioden möter studenten ofta helt nya situationer och får inblick i 
social problematik i möte med människor istället för den teoretiska kunskap 
som läroböckerna erbjuder. Detta kan innebära utmaningar för studenten och 
nya känslor och reaktioner kan uppstå. Handledarens roll är att hjälpa studenten 
att sortera, förstå och hantera de känslor och reaktioner som uppstår. 

Relationen mellan handledare och student är betydelsefull för att arbetet ska 
fungera och det är viktigt att en inlärningsallians skapas där både student och 
handledare tar ansvar för läroprocessen. Genom att handledaren är nyfiken på 
studentens tankar och reflektioner, lyssnar utan att fördöma, är uppmärksam på 
egna värderingar men också villig att dela med sig av sina egna erfarenheter 
och reaktioner kan ett klimat skapas där studenten känner sig trygg i att dela 
med sig i samtalen med handledaren.   

Regelbundna samtal mellan handledare och student spelar en avgörande roll för 
inlärningen. För att underlätta samarbetet mellan studenten och handledaren är 
det viktigt att redan under kursens första vecka strukturera upp perioden och att 
lägga in fasta handledningstider, förslagsvis cirka 1,5 timmar per vecka. Det 
ger studenten trygghet och kontinuitet och handledaren behöver inte ha dåligt 
samvete för att inte alltid finnas till hands.    

Studenten har huvudansvar för sin handledning och inlärningsprocess. 
Handledaren är medansvarig för att denna process kommer igång. I 
handledningssituationer koncentrerar studenten sig på sin iakttagelse- och 
reflektionsförmåga. Väl förberedda uppgifter, t ex samtals- eller 
observationsreferat, utredningar, loggboksanteckningar, kan ligga till grund för 
dessa reflektioner.    
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Under HFU-perioden har handledaren huvudansvaret för studenten, men 
studenten kan även följa annan personal inom verksamheter för att bredda 
erfarenheterna, så länge det finns en röd tråd och planering i de uppgifter 
studenten är med i. Ibland vill studenter se så mycket som möjligt inom en 
verksamhet och efterfrågar att få vara på olika enheter eller med olika 
personalgrupper. Handledaren kan ibland behöva bromsa studenten i detta då 
risken finns att det blir splittrat och resulterar i en mer ytlig 
kunskapsutveckling. Studenten får en bred bild av verksamheten, men missar 
den djupare utvecklingen i sin egen yrkesroll som kräver viss uthållighet.   

I mitten av kursen och under avslutningsperioden ska handledare och student 
ha ett mera sammanfattande och utvärderande samtal. I den studiehandledning 
som riktar sig till handledare och student finns skriftligt stöd till utvecklings- 
och utvärderingssamtal och även bedömningskriterier att utgå ifrån under dessa 
samtal.  

 

Vem kan vara handledare? 

För att vara handledare för en socionomstudent ska du vara socionom eller ha 
en likvärdig utbildning. Du ska också ha minst tre års yrkeslivserfarenhet inom 
socialt arbete.  

 

Stöd till handledare 
Innan kursstart tar HFU-lärare en kontakt med handledare eller verksamhet för 
att informera om HFU-kursen samt besvara eventuella frågor från handledaren. 
Handledare får även ta del av kursplan och studiehandledning, där mer 
information ges kring kursens lärandemål och upplägg av kursen.  

I samband med att kursen startar bjuds handledare och student in till en 
upptaktsträff tillsammans med HFU-lärare från Mittuniversitetet. Under HFU-
perioden erbjuds handledare också en utbildningsdag kring uppdraget som 
handledare och där handledare har möjlighet att dela erfarenheter och 
utmaningar med varandra.  

Utöver detta finns ansvariga HFU-lärare alltid tillgängliga för frågor, stöd eller 
vägledning.  
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Examinerande uppgifter under kursen 

  
Handledare och student har ett gemensamt ansvar för att kursplanen från 
Mittuniversitetet följs. Den fortlöpande bedömningen av kursen sker genom 
regelbundna handledningssamtal mellan handledare och student samt genom 
sammanfattande utvärderingssamtal i mitten och i slutet av kursen. Detta 
resulterar i handledarens bedömning av studentens uppvisade förmågor under 
HFU-perioden och noteras i tidigare nämnda bedömningskriterier. I samband 
med avslutad kurs skickas bedömningskriterier tillsammans med en 
handledarrapport (som beskriver studentens närvaro) till ansvarig HFU-
lärare.  
Under HFU-perioden har studenten också ett antal inlämningsuppgifter och 
seminarier, som syftar till att ytterligare förstärka kopplingen mellan teori 
och praktik.  

Som betyg på kursen används benämningen godkänd eller underkänd. 
Examinationsansvaret åvilar Mittuniversitetets examinator samt kursansvarig 
lärare.    
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