Utbildningsplan
Separation Anxiety Test (SAT), ett test för bedömning av anknytning hos
barn i åldern 5-8 år 7,5 hp
Avancerad nivå
Bakgrund
Det finns ett stort behov av metoder för anknytningsbedömning som har ett vetenskapligt stöd
och som kan användas av psykologer inom barnpsykiatri och andra kliniska verksamheter. SAT
är ett test för att bedöma anknytning som först utvecklades för tonåringar av Hansburg (1972).
Klagsbrun och Bowlby (1976) modifierade senare testet för att passa yngre barn. Testet har
vidareutvecklats ytterligare och kodnings- och klassifikationssystem har utvecklats där det
kanske mest kända och i forskning mest använda är det som utvecklades av Nancy Kaplan
(1987) under ledning av Mary Main. Validiteten har fått stöd när relationen till andra
anknytningsbedömningsmetoder undersökts (Main, Kaplan, & Cassidy, 1985; Grossmann et
al., 2002). En studie av Main, Hesse och Kaplan (2005) har också visat att desorganiserad
anknytning mätt med SAT vid sex års ålder prediceras av desorganiserad anknytning i Strange
Situation Procedure vid ett års ålder och predicerar senare olöst/desorganiserad anknytning i
vuxen ålder bedömd med Adult Attachment Interview. SAT har framför allt använts inom
forskning men har också prövats i kliniskt barnpsykologiskt arbete. I Sverige har den kliniska
användbarheten prövats av Thinsz, (2015) och slutsatsen i denna studie var att SAT kan bidra
till en bredare förståelse för barns svårigheter.
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Behörighetskrav: För att kunna antas till kursen i SAT krävs godkänd kurs i Barnpsykologisk
bedömning – integrativ bedömning med fokus på bedömning av socioemotionell utveckling och
funktion, 7,5 hp eller att man bedöms ha motsvarande kunskaper.
Kursens nivå
Kursen är på avancerad nivå och ansökan om ackreditering som specialistkurs för psykologer
är gjord.
Kursens omfattning, tid och plats
Kursen har 12 platser och omfattar 3 undervisningsdagar 09.00-17.00. Undervisningen är
förlagd till Ericastiftelsens lokaler i Stockholm. Kursdeltagarna kommer att få hemuppgifter
under perioden mellan undervisningsdagarna. För att bli godkänd som reliabel bedömare med
SAT får deltagaren hemuppgifter som efter genomförande sänds in till examinator för
godkännande.
Kursens syfte och lärandemål
Kursen syftar till att ge kursdeltagarna kompetens att genomföra testning med SAT enligt
Nancy Kaplans version av administrering, kodning och klassifikation, och att använda testet i
kliniska barnpsykologiska bedömningar.
Efter genomgången kurs ska kursdeltagaren, när den bedömts som reliabel användare av SAT
• kunna administrera SAT
• självständigt kunna koda testprotokollet vid testning med SAT samt kunna analysera
och värdera testresultaten
• ha kunskap och förståelse för hur SAT-bedömningen kan användas vid en klinisk
barnpsykologisk bedömning både avseende vad den kan tillföra och dess begränsningar

Kursens innehåll
Följande moment ingår:
• Seminarier och workshops om SAT – bakgrund, administrering, kodning och att
använda SAT och anknytningsbedömningsinstrument i kliniska sammanhang.
• Hemuppgifter innebärande att träna administration av SAT samt kodning och
klassifikation av SAT-transkript.
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Kurskrav
Obligatorisk närvaro på alla seminarier och workshops.
Examination
• Administreringen av SAT bedöms utifrån deltagarens videoinspelning av en genomförd
SAT-testning.
• För att godkännas som reliabel bedömare av SAT krävs kodning och klassifikation av
30 ”reliabilitetscase” som uppfyller kraven på reliabilitet.

Lärare
Fil dr Tommie Forslund och leg psykolog, specialist i klinisk psykologi Anders Schiöler.
Examinator
Tommie Forslund
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
Ansökan till Ericastiftelsen kommer att ske under hösten 2019.
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Därtill tillkommer Nancy Kaplans instruktioner för administration, kodning och
scoring av de olika skalorna ingående i testet
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