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Handledarutbildning i psykosocialt arbete med inriktning att handleda 

familjehem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner. 

 

Familjehemsvård är en mycket komplex verksamhet med många inblandade. Som ansvarig 

för ett familjehemsärende är det viktigt att inte låsa sig vid en viss teori eller metod. Detta 

gäller även stöd och handledning till familjehem. Kunskap om olika teoribildningar är viktigt 

samtidigt som det är viktigt att kunna arbeta både på en process och innehållsnivå. Det är 
viktigt att ha en bred kunskap, situationsanpassa stödet och använda sig av olika 

förhållningssätt. Att förstå sig själv som handledare och vilka emotionella drivkrafter som gör 

att en väljer ett visst perspektiv på sin handledning är bra kunskap att ha med sig.  

Utbildningen syftar till att utveckla deltagarnas förmåga och kunskaper i handledning i 

psykosocialt arbete. Utbildningen bygger på ett eklektiskt förhållningssätt där man tar tillvara 

olika teorier alltefter behov och kopplar ihop teorierna med egen erfarenhet. Bl.a. följande 

områden behandlas i föreläsningar, dialog och litteratur. 

- skillnader mellan arbetsledning, handledning och konsultation  

- grunderna i Handledning i psykosocialt arbete. 

- betydelsen av egna värderingar och livserfarenheter i handledning. 

- emotionella drivkrafter hos egen person och andra. 

- olika faser i en handledningsprocess.   

- Omedvetna processer i handledning. 

- Relationer och gränser i handledning. 

- Olika metoder i handledning såsom kreativa metoder och reflekterande team. 

Metod: Föreläsningar, dialog och öppna samtal där deltagarnas egna värderingar blir synliga 

och tydliga. Till varje utbildningstillfälle skriver deltagarna ett ”paper” om den litteratur som 

hör till utbildningstillfället. Processfrågor som syftar till att öka medvetenheten om egen 

kunskap. Praktiska övningar och handledningsövningar. PM-skrivning om 8 – 10 sidor som 

examinationsuppgift.  

Kursledare: Börje Lindberg, socionom, utbildad handledare och välrenommerad utbildare 

och författare till boken ”Stöd och Handledning i Familjehemsvård”. (Gothia 2003). 

Föreläsare: Carolina Lindberg, Lena Herö. 
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Målgrupp: Utbildningen är en påbyggnadsutbildning i psykosocialt arbetesom i första hand 

vänder sig till socionomer eller till personer med närliggande utbildning om minst 120hp 

enligt gamla studieordningen. För att antas till utbildningen är det viktigt att deltagarna har 

handledningsuppdrag eller arbetar med stöd till familjehem under utbildningstiden. 

Utbildningen genomförs i LUVAB:s lokaler på Slottsgatan 10 i Örebro. Utbildningen startar 

med minst 8 och som mest 12 deltagare. 

Kostnad: 18.500:- + ev. moms. Kostnad för kurslitteratur tillkommer. 

Litteraturlista: 

Hawkins/Shohet. Handledning inom behandlande yrken. Studentlitteratur 2008. 292 sid. 

Cajvert, Lilja. Behandlarens kreativa rum. Studentlitteratur 2008. 188 sid. 

Tom Andersen. Reflekterande processer. Samtal och samtal om samtalen. Studentlitteratur 

2011. 229 sid. 

Pertoft/Larsen. Grupphandledning med yrkesverksamma. Liber 2016. 147 sid. 

Gems. Liv. Handledning i professionsgrupper. Studentlitteratur 1997. 152 sid. 

Moxnes. Paul. Positiv ångest. Natur o Kultur 2015. 341 sid. 

Lindberg. Börje. Stöd och handledning i familjehemsvård. Gothia 2003. 125 sid.  

Lindberg. Börje. Handledning i familjehemsvård. Recito Förlag 2013. 170 sid. 

Kompendium ca 120 sid. 

Böcker och kompendium författat av Börje Lindberg ingår i kursavgiften och beställes via 

borje@luvab.se. 
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