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Handledningsuppdrag under utbildningen till handledare i psykosocialtarbete (SW2250)
I kursen Handledning i psykosocialt arbete, 45 högskolepoäng, lär vi ut en
handledningsmodell som är avsedd att tillämpas vid handledning av yrkesverksamma inom
det psykosociala området. Det råder ett ömsesidigt förhållande mellan arbetsmodell och
handledningsmodell. Handledningsmodellen måste vara isomorf (strukturlik) med
arbetsmodellen. Man kan också uttrycka det så att jag måste handleda på ett likartat sätt som
jag önskar att de handledda ska arbeta på.
Under utbildningen är vi därför noga med att kursdeltagarna har adekvata
handledningsuppdrag. Under de tre terminer kursen pågår skall du handleda två olika grupper.
Detta för att bredda din erfarenhet som handledare. Det första skall du ha klart vid kursstart
och det andra skall påbörjas senast vid den tredje terminens början. De som handleds skall
bedriva ett professionellt psykosocialt arbete, antingen inom offentlig eller privat verksamhet.
Inom vissa verksamheter utgör handledningsgruppen en homogen yrkesgrupp, inom andra
finner vi tvärprofessionella grupper. Du kan välja båda.
Allt fler efterfrågar i dag handledning, och inte sällan stöter vi på grupper av ”amatörer”,
lekmän som önskar handledning (t ex inom frivilligorganisationer). Ur pedagogisk synpunkt
bör inte sådana uppdrag väljas i första hand. Sådana uppdrag kan den utbildade handledaren
åta sig. Men för att på ett effektivaste sätt lära sig en handledningsmodell, som man sedan kan
modifiera allt efter de handleddas förutsättningar och behov, så bör uppdragen under
utbildningen vara så tydligt som möjligt: de handledda skall vara yrkesverksamma personer
som bedriver psykosocialt arbete i någon form.
Att handledningsuppdraget är ett uppdrag är också viktigt. Om du menar att du i egenskap av
arbetsledare handleder underställda, så godkänns inte detta.
Är du osäker på ditt tilltänkta handledningsuppdrag kan godkännas eller ej under utbildningen
så kontakta gärna undertecknad. Ditt andra uppdrag väljer du efter diskussion med din
”superhandledare” i kursen.
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