Tre steg till certifiering
Utbildningen består av kurs 1 – 3 som följer efter varandra.
Du ansöker till och läser kurserna separat. Antagningskrav
för kurs två är godkänd examination på kurs ett osv.
Mål

Specialistkurs i OBM
Organizational Behavior Management

Målet med kurserna är att du ska lära dig använda
beteendeanalytiska verktyg i ditt arbetspsykologiska arbete,
främst inom organisations- och ledarskaps-utveckling.
Innehåll

Kursernas syfte är att lära deltagarna OBM, Organizational
Behavior Management, den gren av psykologin som omfattar
beteendeanalys i arbetspsykologiska tillämpningar.
OBM är en egen forskningsgren inom psykologin med över
60 års fortlöpande forskning som stöd samt en specialiserad
vetenskaplig journal, Journal of Organizational Behavior
Management.
Målet är att deltagarna ska kunna använda ett beteendeanalytiskt arbetssätt i praktiska organisationspsykologiska
situationer.
Kursen passar för ledare och interna eller externa konsulter
inom organisations- eller ledarskapsområdet.
Efter alla tre kurser blir du certifierad OBM konsult.
OBM sprider sig snabbt och flera myndigheter och företag
har valt att ha OBM som en grund eller en del av sina
ledarskapsutbildningar. Allt fler kräver OBM kompetens i
samband med offentliga upphandlingar inom ledarskap.

OBM:s bakgrund/historia
Grundläggande synsätt och verktyg
Paradigmskiftet mentalism till beteendefokus
Grunderna i beteendeanalys
Beteendeanalys i individuella arbetspsykologiska situationer
Beteendeanalys på organisationsnivå
Vem vänder sig kursen till?
Alla som är intresserade av att lära sig använda OBM och
beteendeanalys i arbetslivet har nytta av kursen. Exempelvis
ledare som vill bli effektivare, HR/PA som vill ha effektiva
verktyg för förändring, konsulter som vill finna nya
vetenskapligt förankrade metoder för sitt arbete med
organisations- och ledarskapsutveckling.
Var går kurserna?
Centrala Stockholm.

Upplägg
Kurs 1 – grundkurs genomförs i form av utbildning under
två dagar efter varandra.
Innehåll
Grundläggande synsätt och verktyg
Beteendeanalysens ABC
OBM-metodik i organisationsarbete
Från strategi till beteendeanalys
Kurs 2 – Är en fördjupningskurs i form av två separata
heldagar med hemuppgift före och efter första dagen.
Kursen examineras genom en skriftlig examensuppgift.
Kurs 1 och 2 är tillsammans ackrediterad som en fördjupningskurs
inom samtliga inriktningar inom AO-området samt för inriktningen
personal/organisation inom pedagogiska området. Kursen kan
även tjäna som breddkurs för en enskild ST-psykolog inom andra
inriktningar.

Kurs 3 – Är en certifieringsgrundande kurs som omfattar
minst fyra halva dagar med tid emellan för hemarbete plus
minst åtta gånger personlig handledning mellan träffarna
under minst ett år. Längd i tid och antal handledningstillfällen kan öka vid behov. Kursen examineras genom flera
skriftliga examensuppgifter.
Kurs 3 är ackrediterad som en fördjupningskurs inom samtliga
inriktningar inom AO-området samt för inriktningen
personal/organisation inom pedagogiska området. Kursen kan
även tjäna som breddkurs för en enskild ST-psykolog inom andra
inriktningar.

Antagningskrav
Erfarenhet som ledare eller intern/extern konsult inom
organisations- eller ledarskapsutveckling. Egen
ledarerfarenhet är ett plus.
För de psykologer som vill tillgodoräkna sig kursen som
specialistkurs gäller Specialistrådets behörighetskrav.
Priser & Datum
Kurs 1 - totalt 2 dagar, 12.000:Våren 2018:

14-15 mars

Hösten 2018: 24-25 oktober

sista anmälningsdag 1/2
sista anmälningsdag 10/9

Kurs 2 - totalt 2 dagar 12.000:Hösten 2018: 15/10, 6/12

sista anmälningsdag 1/9

Våren 2019:

sista anmälningsdag 1/12

24/1, 14/3

Kurs 3 - fyra halvdagar 12.000:- plus handledning
3.000:- per tillfälle
Startar vid behov, hör av dig när du vill gå.
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