HÖSTTRÄFF 2022
Välkommen till en dag med föreläsningar om beteendeanalys inom olika områden

Lördag den 1 oktober

Mötet hålls på plats i Estniska huset, Wallingatan 34, Stockholm
Och på distans via i Zoom, länk hittar Du på hemsidan (medlemskap i SWABA krävs)

9.00 Kaffe och registrering
Kaffe och smörgås serveras.

9.45

Introduktion

Dag Strömberg, föreningens ordförande, inleder dagen.

10.00 Tidiga insatser och autism - att utveckla lärmiljön för barn som får mångsidiga
program
Det finns gott om forskning som visar på att tidiga insatser i form av mångsidiga intensiva inlärningsprogram
baserade på tillämpad beteendeanalys kan stötta autistiska barns utveckling och lärande av adaptiva färdigheter.
Mycket forskning är dock genomförd i klinisk kontext, och de flesta studier har antingen fokuserat på
individfaktorer hos barn eller de som ger insatsen för att förstå och predicera utfall. Trots det finns det anledning
att tro att miljöfaktorer också kan spela in i hur hjälpsamma tidiga insatser blir för barn med autism. I Sverige ges
mångsidiga program framförallt i förskolan, och där visar tidigare forskning på att lärmiljön ofta är suboptimal för
barn med autism, vilket riskerar att begränsa värdet av tidiga insatser. I den här föreläsning beskrivs forskningen
kring att anpassa och validera, använda sig av och utvärdera instrumentet Autism Program Environment Rating
Scale (APERS) för att utveckla lärmiljön för barn med autism i Sverige som får mångsidiga program.

10:45 Paus

Hampus Bejnö är leg. psykolog, doktor i specialpedagogik, samt postdoktor och vik.
universitetslektor vid specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet. Han har ett
brett intresse av inlärningspsykologi och beteendeanalys, och forskar bland annat om hur
tillämpad beteendeanalys kan bidra till lärande och delaktighet hos barn med autism.

11.00 Att förstå och förändra kriminella beteenden
Kriminalvården har till uppdrag att verkställa utdömda straff på ett säkert sätt, men också att förebygga att de
som avtjänar sina straff återfaller i nya brott. Psykologisk behandling är idag den mest etablerade
återfallsförebyggande insatsen och beteendeanalys spelat en viktig roll för utvecklingen av
återfallsförebyggande behandling. Föreläsningen kommer att handla om hur beteendeanalyser har använts för
att förstå och förändra kriminellt beteende, men också diskutera hur beteendeanalys skulle kunna användas för
att göra återfallsförebyggande insatser mer effektiva.
Martin Lardén är leg psykolog, dr i medicinsk vetenskap och författare med lång erfarenhet av
behandling, forskning och metodutveckling för att förebygga återfall i brott. Han är sedan 2008
chef för Kriminalvårdens behandlingsverksamhet och har tidigare jobbat med unga
lagöverträdare.
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12.00 Lunchpaus
13.30 Feedback, effective or not?
(Detta föredrag kommer att hållas på engelska.)
Giving and receiving feedback is considered an important managerial skill. Employees seem to have an unsatiable
appetite for feedback. Feedback has received much attention from researchers and practitioners, where some
also claim that feedback isn‘t effective and can even have a detrimental effect on performance. In this
presentation the varied, and often incompatible, definitions of feedback will be discussed in order to get an
understanding of how we can interpret the available research on feedback. We will discuss feedback from a
behavior analytic point of view as well as a more practical how-to point of view. Aiming at giving all participants
some food for thought and a fun afternoon of participating in discussion of whether and why we need to learn
about feedback.
Sigridur Soffia Sigurjonsdottir (Sigga) has been interested in Organizational Behavior
Management (OBM) since studying for her bachelor degree in psychology at the University of
Iceland. Her first hands on experience was in 2006 using task clarification, feedback, and
rewards to influence customer service and sales at a large retail store in Iceland. Since then
she has held project management positions in market analysis and executive education,
before moving to Norway to pursue a master's degree in Learning in complex systems – with
emphasis on leadership and management. Which she completed in 2014, before applying for
a fellowship for a PhD in behavior analysis at OsloMetropolitan University. Her Ph.D. thesis on
feedback includes articles and reflections about the effectiveness of feedback, how it should
be used, and how it is used, in OBM as well as in other approaches to organizational research.
These reflections can raise many questions some of which she will discuss today. She is
hoping for your input and participation!

15.00 Kaffepaus
På plats på Estniska bjuds kaffe och kaka. För dig som deltar online finns möjlighet att mingla i Zoom under
fikapausen. Ta med det fika du föredrar till skärmen och umgås med andra beteendeanalytiker!

15.30-16.15 Vänskap, skola, familjeliv - Ny bok om barn med autism i skolåldern
Vänskap, skola, familjeliv - Anpassningar och färdigheter för barn med autism (2022) är en antologi med tretton
författare, varav flera beteendeanalytiker. Boken innehåller konkreta tips till föräldrar och skolpersonal och är en
fristående fortsättning på Leka, prata, äta (2020). Tre av författarna berättar om bokens innehåll ur
beteendeanalytiskt perspektiv, med exempel ur flera av kapitlen.
Tiina Holmberg Bergman är specialistpsykolog, certifierad beteendeanalytiker (BCBA) och doktorand på KIND, KI.
Ola Stadig är lärare specialpedagog före detta styrelseledamot i SWABA.

16. 15 Avslutning
Dag Strömberg avslutar dagen. För de som vill finns möjlighet till fortsatta samtal och mingel.

ANMÄLAN
Kostnad: För deltagande på plats 300 kr. För deltagande via Zoom 250 kr. Du behöver också vara
medlem i SWABA för att kunna delta (är du inte medlem, klicka här för att komma till hemsidan).
Anmälan senast 28 september. För specialkost skicka ett mail till swaba info@swaba.se
Notera att vi inte har möjlighet att skriva intyg om deltagande.

VÄLKOMMEN!
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