
Ett hem att växa i    
Information till erfarna utbildare om den uppdaterade grundutbildningen för familjehem

Bakgrund
Ett hem att växa i är Socialstyrelsens material för grundutbildning av jour- och familjehem.  
Materialet togs ursprungligen fram 2013 och har under 2017 utvecklats och kompletterats så 
att det också är anpassat till grundutbildning för familjehem som tar emot ensamkommande 
barn. Det har också reviderats utifrån lagändringar och ny forskning om ensamkommande barn. 

Kursledarutbildning för nya kursledare
Socialstyrelsen kommer att erbjuda kursledarutbildning för nya kursledare men för de som  
redan har gått kursledarutbildning och har erfarenhet av att utbilda familjehem följer här en 
kort beskrivning av materialet och vilka förändringar som gjorts. Det är viktigt att poängtera  
att alla erfarna kursledare behöver avsätta tid för att läsa in sig på det uppdaterade materialet. 
Både familjehemmets bok och studiehandledningen har förändrats.

Samma struktur och upplägg
Materialet Ett hem att växa i består liksom tidigare av två delar, familjehemmets bok och  
studiehandledningen. Familjehemmets bok är läroboken till familjehemmen och kunskaps- 
underlaget till kursledarna. Kunskaper utifrån ensamkommande barns har förts in i varje 
kapitel. Vissa andra ändringar har också gjorts. Studiehandledningen riktar sig till kursledarna 
och ger förslag på upplägg och genomförande av grundutbildningen. I studiehandledningens 
första del finns ett avsnitt om utbildning för familjehem som tar emot ensamkommande barn. 
Kopplat till studiehandledningen finns ppt-presentationer och mallar för utskrift till kursdeltagar-
na. Upplägget är detsamma som tidigare och består av åtta möten med olika teman som totalt 
omfattar 24 timmars utbildning för familjehemmen. Uppdelningen på teman är detsamma men 
ett tema har bytt namn. Möte sju heter nu ”Samspel och gränssättning”. Under temat barns 
hälsa och skolgång har mötets upplägg ändrats så att barns hälsa kommer först och därefter 
barns skolgång.

Familjehemmets bok
Ett hem att växa i har kompletterats med nya kunskapsområden och 
fakta främst med inriktning mot ensamkommande barn. 
Det är en viktig utgångspunkt i utbildnings- 
materialet att alla barn omfattas av 
vår lagstiftning och har 
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rätt till god vård och omsorg. Det betyder att det mesta av det ursprungliga materialet i  
Ett hem att växa i omfattar även de ensamkommande barnen. På samma sätt gäller det flera 
av de nya kunskapsområden som tagits in i materialet inte bara omfattar de ensamkommande 
barnen utan kan gälla många andra barn i familjehem.

Studiehandledningen
Studiehandledningen har omarbetats utifrån både erfarenheter av användarvänligheten och 
nya kunskapsområden. Det betyder att övningar och moment ändrats och att några övningar 
har omarbetats, bytt plats eller är helt nya. Några av övningarna har tagits bort.

Varje möte inleds med en matris med information om mötets olika moment och de ppt-bilder 
som är kopplat till respektive moment samt det material som behövs till varje moment. Matrisen 
finns att ladda ned separat och består av en ifyllnadsbar pdf för varje möte. Där kan kursle-
daren komplettera med egna anteckningar och punkter för att underlätta genomförandet av 
mötet.

I studiehandledningen finns nu också sidhänvisningar till Familjehemmets bok för att underlätta 
muntliga genomgångar för kursledaren.

I studiehandledningen finns vissa övningar som utgår från vinjetter med frågeställningar, en 
tabell som underlag för en diskussionsövning och en artikel. Allt material för dessa övningar 
finns också separat som mall för att ge möjlighet för kursledaren att på ett enkelt sätt skriva ut 
materialet till kursdeltagarna. 

Nytt i varje kapitel/möte
Nytt i kapitel/möte ett är sammanfattande informationen om de ensamkommande barnens 
erfarenheter och situation och statistik över antal och födelseländer. Här introduceras även 
begreppet interkulturellt perspektiv.

Nytt i kapitel/möte två är lagstiftning och information kring de ensamkommande barnens asyl-
process och vilka ytterligare aktörer som finns runt barnen. 

Nytt i kapitel/möte tre är begreppet interkulturell kommunikation, om skillnaden i olika familje-
former och om ensamkommande barn, anknytning och deras behov av tillhörighet och gemen-
skap.

Nytt i kapitel/möte fyra är flyktens betydelse för de ensamkommande barnen utifrån kriser, 
separationer och förluster. Här beskrivs också traumamedvetet bemötande.

Nytt i kapitel/möte fem är att betona de ensamkommandes behov av att ha fortsatt kontakt 
med sin ursprungsfamilj och vilka särskilda utmaningar som finns utifrån det.

Nytt i kapitel/möte sex är att temat hälsa har utvecklats och omfattar fler områden framförallt 
utifrån ensamkommande barns situation och ett interkulturellt perspektiv, men också kring frågor 
som rör alla barn. Exempel på nya frågor som tas upp är sex, jämställdhet, hbtq, heders- 
förtryck och könsstympning.

I kapitel/möte sju är det bara små ändringar förutom att rubriken för kapitlet/mötet ändrats.

Nytt i kapitel/möte åtta är utmaningar med att ta emot ett barn med annan kulturell bakgrund. 
Hur man kan bemöta barnen och dess familj utifrån ett interkulturellt perspektiv. De ensamkom-
mande barnens utflytt. En betoning läggs på att även de ensamkommande barnen vill vara en 
del av familjehemmet och ses som en familjemedlem.

Den tydliga strukturen och instruktionerna i Studiehandledningen är till för att underlätta för 
kursledarna. Den kunskap som finns i materialet ska förmedlas utan att någon del tas bort.  
Men upplägg och övningar kan behöva anpassas utifrån utbildningsgruppens behov.
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