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Individuell skriftlig uppgift
Din individuella skriftliga uppgift innebär att du under VFU-terminens gång ska bearbeta ett
tema som rör din arbetsplats och som du själv har valt i samråd med din VFU-handledare.
Det ska handla om ett tema som ur ett handlingsperspektiv känns angeläget att reflektera
kring, och som saknar en enkel förklaring.
Här kommer en lista på exempel av möjliga teman (eller ’fall’) som du inom ramen för ditt
arbete kan bearbeta:
• ett specifikt professionellt dilemma/socialt problem som du eller din VFU-plats möter
• ett specifikt (mer eller mindre problematiskt) klientärende som du eller din handledare
haft under din VFU-tid
• en specifik (mer eller mindre problematisk) arbetsprocess på din VFU-plats som rör t.ex.
behandling, utredning, bedömning
• genomförandet av en specifik behandling/ eller behandlingsplan
• ett specifikt samarbete/samarbetsprojekt med andra professioner/organisationer som du
eller din verksamhet funderar att det finns behov av att förändra
När du har bestämd, vilket tema du ska undersöka med hjälp av din individuella skriftliga
uppgift, behöver du precisera en fråga som du söker svar på. Tänk på att formulera frågan så
att den kan besvaras inom den mycket begränsade ramen för denna uppgift!
Din skriftliga inlämningsuppgift ska hålla sig till följande akademiska struktur:
1. Inledning
Här beskriver du mycket kort varför det valda temat är intressant att belysa, inklusive en
fråga du vill få svar på med hjälp av din skriftliga uppgift
2. Bakgrundsbeskrivning
Här beskriver du relevant bakgrunds-/kontextinformation som behövs för att läsaren ska
kunna förstå ditt tema
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3. Metoder för informationsinsamling
Här beskriver du med hjälp av vilka metoder du har tagit reda på mer information om ditt
valda tema. Det kan t.ex. vara observationer, enkäter, individuella eller grupp-intervjuer,
process-/observationsreferat, interna dokument, allmän tillgängliga dokument, dina
dagbokanteckningar, etc. Beskriv också mycket kort varför dessa metoder kändes relevanta.
4. Beskrivning av själva ’tema’/’case’
Här beskriver du ditt tema/case så tydligt som möjligt med hjälp av det insamlade materialet.
Tänk på att det kan finnas flera olika relevanta perspektiv att beskriva och att du kan behöva
göra ett urval av de mest relevanta perspektiven som är relevant för att kunna hitta ett svar
på din fråga. Perspektiven kan vara t.ex. burkar-/anhörig-, organisations-/professions-,
samhällsperspektiv eller metoder i socialt arbete.
5. Teoretisk analys/reflektion
Här reflekterar du kritiskt och analyserar ditt tema med hjälp av flera teorier/metoder som
du förvärvat under de första terminer eller som du har lärt känna under din VFU.
6. Slutsatser och ev. förslag på alternativ
Här formulerar du ditt svar på frågan du inledde din skriftliga inlämningsuppgift med. Du har
här också möjlighet att formulera förändrings-/lösningsförslag som resulterar av analysen du
har genomfört i tidigare avsnitt.
7. Referenslista
Här skriver du ner litteraturen du har använt dig utav under dit arbete med temat.
Formalia: Tänk på att referera till litteraturen du använder på rätt sätt och glöm inte heller
att använda dig av sidhänvisningar. Du ska skriva med 1,5 radavstånd. Inlämningsuppgiften
ska vara högst 8 sidor lång (exkl. referenslista). Ca. hälften av din inlämningsuppgift ska
handla om teoretisk analys och reflektion, samt slutsatser och/eller förslag på alternativ.
Bilden på nästa sida kan du använda som tankestöd.
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