Utbildningsplan

BARNPSYKOLOGISK BEDÖMNING – integrativ bedömning med fokus
på bedömning av socioemotionell utveckling och funktion 7,5 hp
Avancerad nivå
Bakgrund och EBPP
Barnpsykologisk bedömning är en viktig del i barnpsykiatrisk diagnostik, men också vid andra
typer av utredningar där det finns frågeställningar om ett barns mående och fungerande, inte
minst när det gäller social förmåga och emotionell problematik. Både vid
differentialdiagnostiska överväganden och vid bedömning av komorbiditet finns det skäl att
sträva efter att ge en så fullständig bild som möjligt av ett barns fungerande (Zero to Three,
2016). Det finns en betydande överlappning av symtom på neuropsykiatriska svårigheter och
anknytningsproblem (Dahmen, et al, 2012; McKenzie & Dallos, 2017; Pinto et al, 2006;
Richards, 2012) samtidigt som neuropsykiatriska problem ökar risken för att otrygg eller
desorganiserad anknytning ska utvecklas (McKenzie & Dallos, 2017). Det är också väl belagt
att barn med neuropsykiatriska problem, fysiska funktionsvariationer samt kroniska sjukdomar
och tillstånd av olika slag löper långt högre risk att utsättas för våld i nära relation jämfört med
andra (Jernbro & Janson, 2017; Landberg et al 2017; Svedin et al, 2016). Kunskaperna om hur
svåra påfrestningar i barndomen påverkar barns utveckling såväl psykisk som fysiskt samt utgör
en riskfaktor för utvecklingsavvikelser är också ett angeläget område att integrera i psykologiskt
bedömnings- och utredningsarbete (Perry et al, 1995; Felitti et al, 1998). Ett integrativt
förhållningssätt i det barnpsykologiska bedömningsarbetet har sin utgångspunkt i en
transaktionell modell (Sameroff, 2009), barnets utveckling sker i ett ständigt samspel med dess
omgivning. I den barnpsykologiska bedömningen bör därför barnets sammanhang som helhet,
med relationer till föräldrar, närstående, förskola/skola och jämnåriga, inkluderas. Den
sammantagna och integrerade bedömningen ska sedan ligga till grund för insatser för att öka
ett barns hälsa och för att stimulera en så gynnsam utveckling som möjligt (Zero to Three,
2016).
Denna kurs fokuserar inte på att lära ut specifika barnpsykologiska bedömningsmetoder. Den
handlar istället om att visa och lära ut hur utvecklingspsykologisk kunskap grundad i
anknytningsteori och anknytnings- och mentaliseringsforskning kan användas i det
barnpsykologiska bedömningsarbetet och integreras med neuropsykologiska och
neuropsykiatriska aspekter samt med kunskap om hur trauma påverkar barns utveckling.
Kursen ger en överblick över olika barnpsykologiska testmetoder och vilken typ av information
dessa kan ge om ett barns mående och fungerande.
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Tid omfattning
Kursen är planerad till höstterminen 2019 och omfattar sammanlagt 9 undervisningsdagar: 5-6
september, 19-20 september, 3-4 oktober, 14-15 november samt 28 november. Undervisningen
på torsdagar är 12.45-18.00 och på fredagar 8.30-14.30. Kursen har 12 platser.
Kursens nivå
Kursen är på avancerad nivå och ackrediterad som 1 fördjupningskurs inom Psykologisk
behandling/Psykoterapi och Klinisk barn- och ungdomspsykologi.
Behörighetskrav
Leg psykolog. Kursdeltagaren måste ha möjlighet att under utbildningen genomföra
barnpsykologiskt bedömningsarbete på den egna arbetsplatsen avseende ett barn i åldern 4-12
år.
Kursen vänder sig till psykologer som vill fördjupa sina kunskaper och färdigheter avseende
bedömning av barns socioemotionella utveckling och fungerande utifrån perspektiv på
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anknytning, mentalisering och trauma. Kursen är lämplig för psykologer som arbetar i barnoch ungdomspsykiatriska verksamheter, i första linjens barn- och ungdomspsykiatri, på
behandlings- och utredningsinstitutioner och för andra psykologer som arbetar med
barnpsykiatrisk och barnpsykologisk bedömning och utredning av barn i åldrarna 4–12 år.
Kursens syfte och lärandemål
Kursen syftar till att visa och lära ut hur utvecklingspsykologisk kunskap grundad i
anknytningsteori och anknytnings- och mentaliseringsforskning kan användas i det
barnpsykologiska bedömningsarbetet och integreras med neuropsykologiska och
neuropsykiatriska aspekter samt med kunskap om hur traumatiska faktorer inverkar på barns
utveckling.
Efter genomgången kurs ska kursdeltagarna
• ha fördjupade kunskaper om, och kunna reflektera kring hur barns sociala och
emotionella funktion kan bedömas utifrån barnets samspelsbeteende och med hjälp av
kommunikationsstöd som lek och bild i strukturerade och mer ostrukturerade former
• ha kunskap om hur barns sociala och emotionella förmågor kan komma till uttryck i
olika former av testmaterial
• ha fördjupad kunskap om hur man kan bedöma föräldrafunktion med avseende på barns
emotionella behov
• kunna väga in aspekter av ett barns socioemotionella utveckling och fungerande i
barnpsykologiskt bedömnings- och utredningsarbete
• kunna väga in och relatera bedömningar av socioemotionell utveckling och funktion till
bedömning av kognitiva förmågor och kognitiv utveckling, till neuropsykiatriska
aspekter och till bedömning av traumatiska påfrestningars inverkan vid
barnpsykologiskt bedömningsarbete
Kursens innehåll
Följande moment ingår:
• Seminarier och föreläsningar inom områdena
• barnpsykologisk testning och barnpsykologiska test- och observationsmetoder
• utvecklingspsykologi med tonvikt på anknytnings- och mentaliseringsteori
• utvecklingspsykopatologi
• barnpsykiatrisk diagnostik och neuropsykiatrisk bedömning
• traumatisering och dess påverkan på barns utveckling
• bedömning av barns anknytning och mentaliseringsförmåga
• bedömning av föräldrafunktion ur ett anknytnings-, mentaliserings- och
traumaperspektiv
• bedömningsprocessen och integrering av olika perspektiv på barns utveckling och
barnpsykiatriska problem
• Handledning i grupp på eget barnpsykologiskt bedömningsarbete som utförs på den
egna arbetsplatsen
• Skriftlig sammanfattning av en barnpsykologisk bedömning utförd på den egna
arbetsplatsen
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Kurskrav
Obligatorisk närvaro på alla seminarier/föreläsningar och i handledningen. Frånvaro
kompenseras med ersättningsuppgift.
Examination
För godkänd kurs krävs:
• Att under kursen genomföra en barnpsykologisk bedömning där frågor som rör aspekter
av ett barns socioemotionella utveckling och fungerande berörs. Bedömningen
diskuteras och examineras vid ett examinationsseminarium.
• Vid examinationsseminariet diskuteras också en bedömning av föräldraförmågor/ fungerande ur ett anknytnings-, mentaliserings- och traumaperspektiv och denna
bedömnings betydelse för utformande av återgivning, interventioner och/eller
rekommendationer
• en godkänd skriftlig sammanfattning av det barnpsykologiska bedömningsarbetet i
form av ett psykologutlåtande

Examinator är Ericastiftelsens bitr. rektor, fil dr, leg psykolog, specialist i klinisk psykologi
Fredrik Odhammar.
Lärare och handledare
Seminarierna och handledningen leds av lärare från Ericastiftelsen.
Kursledare är Anders Schiöler, Ericastiftelsen, Odengatan 9, 114 24 Stockholm. Telefon: 08402 17 60. E-post: anders.schioler@ericastiftelsen.se
Kursavgift/Administrativ avgift: 3000 kr
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