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Specialistkurs för psykologer: Beteendestöd i vardagen 
Pedagogisk beteendeanalys och dess tillämpning 

Kurs i tillämpad beteendeanalys och positivt beteendestöd för psykologer 
Välkommen till en specialistkurs som fördjupar dina kunskaper i pedagogisk beteendeanalys och hur den 
tillämpas. Utbildningen har stort fokus på att ta fram beteendeterapeutiska interventioner utifrån analyser 
och att genomföra dem på ett verksamt sätt. 

Förkunskapskrav 
Förkunskapskraven för att delta på kurserna är att du har genomfört Psykologpartners utbildning i 
inlärningspsykologi och beteendeterapi eller har steg-1 i KBT (eller motsvarande). 

Utbildningsform 
Teorimomenten sker i form av föreläsningar och seminarier. Integrering av det teoretiska momentet med 
den kliniska tillämpningen betonas starkt. De studerande uppmuntras till aktivt och självständigt 
kunskapsinhämtande, kritisk granskning och reflektion.  

Tillämpningsmomentet förutsätter att de studerande, som underlag för undervisningen, har minst en 
pågående behandlingskontakt eller motsvarande som dokumenteras skriftligt och som beteendeanalys och 
interventioner kan grundas på.   

Kursupplägg 
Kursen omfattar sex heldagar och hemarbete, motsvarande 7,5 högskolepoäng. 

26 februari 

Repetition av de inlärningsteoretiska 
grunderna 

Genomgång av funktionell kartläggning, 
funktionell analys och 
beteendestödsplanering 

Datainsamling, observation och 
beteenderegistreringar 

Handledning (HL): Planera eget arbete 

Hemuppgift (HU): Functional Assessment 
Interview (FAI) 

12 mars Förebyggande och reaktiva strategier   
HL: Uppföljning av FAI  

HU: Datainsamling - 
beteenderegistreringar 
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26 mars Inlärningsbaserade strategier 
HL: Uppföljning av beteenderegistreringar 

HU: Påbörja funktionell analys, eventuellt 
fortsatt datainsamling 

9 april Konsekvensbaserade strategier 
HL: Uppföljning av funktionell 
kartläggning 

HU: Påbörja beteendestödsplan (BSP) 

23 april 
Organisation och implementering  

Etik och juridik  

HL: Uppföljning av BSP 

HU: Skriva klart rapport + förbereda 
opponering 

7 maj 
Examination av rapporter, opponering 

Skriftligt prov 
 

Förväntade studieresultat 
Efter avslutad kurs förväntas den studerande kunna: 

• Identifiera inlärningsteoretiska principer och kunna tillämpa dessa i det egna arbetet. 
• Redogöra för sambanden mellan inlärningsteori, olika analys- och kartläggningsmetoder och 

beteendestödsplan/interventioner. 
• Under handledning praktiskt kunna genomföra datainsamling och funktionell analys. 
• Under handledning kunna utforma beteendestödsplan med utgångspunkt i den funktionella 

analysen. 
• Reflektera kring och sammanfatta möjliga slutsatser i analysen samt kunna motivera val av vissa 

interventioner framför andra med utgångspunkt i etiska och metodmässiga överväganden. 

Examination  
Examination sker i form av en skriftlig rapport som beskriver arbetet med ett verkligt ärende, som 
genomförs med handledning under kursens gång, där den studerande redogör för kartläggning och 
datainsamling, funktionell analys samt beteendestödsplan/interventioner. I examinationen ingår även att 
opponera på en annan kursdeltagares rapport. Utöver rapporten och opponering gör de studerande ett 
kort skriftligt prov på den teoretiska delen. Betyg godkänt eller underkänt ges. Vid underkänt får 
deltagaren en ny hemtentamen. Både teori- och tillämpningsmomentet är obligatoriskt, vilket innebär 
minst 80 % närvaro för godkänd kurs. Frånvaro kompletteras med skriftliga uppgifter. I 
tillämpningsmomentet krävs ett aktivt deltagande.  
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Utbildare 
• Peter Karlsson, leg psykolog, leg psykoterapeut, beteendeanalytiker och specialist i pedagogisk 

psykologi, Psykologpartners Pedagogik och utveckling, Stockholm. 
• Pie Roch-Norlund, leg psykolog, Psykologpartners Pedagogik och utveckling, Stockholm. 

Examinator 
Examinator är Lotta Reuterskiöld, Fil dr, leg psykolog, leg psykoterapeut. 

Kurslitteratur 
• Karlsson, P. (2011). Beteendestöd i vardagen. Natur och Kultur. 
• Miltenberger, R. G. (2008). Behavior Modification – Principles and Procedures, Forth Edition. 

Thomson Wadsworth. 
• Öst, L-G. (red). (2010). KBT inom barn- och ungdomspsykiatrin. Natur och Kultur. 
• Artiklar som tillhandahålls av kursledarna. 

Kurslitteraturen omfattar minst 1294 sidor, boken Beteendestöd i vardagen är även kurslitteratur på 
baskursen. 

Pris 
15 000:- + moms. I priset ingår för- och eftermiddagsfika samt material och intyg. Om tre eller fler 
anmäls från samma arbetsplats ges 10 % rabatt. För de deltagare som gått Psykologpartners utbildning i 
inlärningsteori och beteendeanalys ges 10 % rabatt på påbyggnadsutbildningarna. 

Datum & lokal 
Utbildningen hålls den 26/2, 12/3, 26/3, 9/4, 23/4 och 7/5 kl 9.00-16.00 i Psykologpartners lokaler på 
Drottninggatan 97 i Stockholm. 

Anmälan 
Anmälan till utbildningen görs på www.psykologpartners.se/utbildningar. Leta upp denna utbildning och 
fyll i kontaktformuläret. Sista anmälningsdag är en månad innan utbildningsstart. Observera att anmälan 
är bindande. 

Övriga påbyggnadsutbildningar 
Den påbyggnadsutbildning som i dagsläget är ackrediterad inom specialistordningen för psykologer 
(utöver den pedagogiska) är Klinisk beteendeanalys (hålls hösten 2014 och återkommer hösten 2015).  
Mer information om våra utbildningar hittas på hemsidan, 
www.psykologpartners.se/utbildningar 

 

Varmt välkommen! 
 


