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IBIS: målsättning
På kort sikt är målet med IBIS att skapa trygghet,
trivsel och förutsättningar för lärande.
På längre sikt är målet med IBIS att använda skolan
som arena för att förebygga psykisk ohälsa, skapa
förutsättningar för framgång i skolan och att bidra
till långvarig och långsiktig inkludering i
samhället.

Tidigare forskning om IBIS
Forskningsresultat

Referens

Ökad trygghet på skolorna

Horner et al., 2009

Förbättrad studiero och
klassrumsklimat

Nähri et al., 2015; Nähri, et
al., 2017; Sørlie & Ogden,
2015

Minskade beteendeproblem i
skolan

Freeman et al., 2016; Nähri et
al., 2015; Nähri, Kiiski &
Savolainen, 2017; Sørlie &
Ogden, 2007; 2015

Minskad mobbning

Waasdorp, Bradshaw & Leaf,
2012

Ökad närvaro i skolan

Freeman et al., 2016

Minskad ångest och depression

McIntosh, Ty, & Miller, 2014

Förbättrade skolprestationer

Beckley Yeager, 2016;
Bradshaw, Mitchell & Leaf,
2010; Freeman et al., 2016;
Gage, et al., 2017

Förbättrad läsförmåga

Horner et al., 2009; Luiselli
et al., 2005

Förbättrade prestationer i
matematik

Luiselli et al.,

2005

IBIS ursprung
I slutet av 1990-talet utvecklade Robert
Horner och George Sugai, forskare vid
University of Oregon, det skolomfattande
programmet Effective Behavior Supports
(EBS), som senare kom att få namnet Positive
Behavioral Interventions and Support (PBIS).
Som en reaktion på tidigare insatsers fokus
på reaktiva åtgärder så valde Horner och
Sugai att fokusera på icke-bestraffande
(positiva) och proaktiva strategier, vilket
gjorde att de program som växte fram kom att
kallas för Positive Behavior Support (PBS).
Idag använder nästan 30 000 skolor i USA sig
av SWPBS.

Positive Behavior Support
(PBS)
School-Wide Positive
Behavioral Interventions
and Supports (SW-PBIS)

Ursprung

Positiv atferd, støttende
læringsmiljø og
samhandling (PALS)
Inkluderande Beteendestöd
I Skolan (IBIS)

IBIS i vår grannländer

• Norge:

PALS

• Danmark:

SWPBS

• Finland:

ProSkola/ProKoulo

• Island:

Positivur Skoljobbur

IBIS påverkar system, inte individer
IBIS är ett strukturerat och
manualbaserat program som fokuserar på
positiva beteendeinterventioner, med
ambitionen att åstadkomma varaktiga och
viktiga beteendeförändringar hos
individer, grupper, klasser och skolor.
I de positiva beteendeinterventionerna
betonas förändring av systemet (ex.
klassrummet, skolan, undervisningen)
snarare än förändring av individen.

Evidensbaserat
Skolomfattande. Fokus på samsyn

IBIS

Anpassat utifrån lokala förutsättningar
Trygghet, struktur, rutiner och förutsägbarhet
Datadrivet beslutsfattande
Manualbaserat

IBIS och manualerna
Universell: F-6

Klar

Universell: Hög & Gy

April 2022

Sel. & Ind.: F-6

Nov 2022

Sel. & Ind.: Hög & Gy

Maj 2023

Universell: Förskolan

Nov 2022?

IBIS och de goda relationerna (kap 5)
• Goda relationer mellan lärare och
elever gör att trivseln och tryggheten
ökar i skolan, vilket leder till
bättre studieresultat.
• Goda relationer mellan lärare och
elever, som präglas av empati och
känslomässigt stöd, har potential att
förebygga en negativ utveckling hos
eleverna.
• Tyvärr är det oftast de elever som
behöver relationerna och empatin mest,
som får det minst.
(Hamre & Pianta, 2005; Montuoro & Lewis, 2014)

Datadrivet beslutsfattande om relationer
• Kartläggning av relationer mellan elever
och lärare kan enkelt utföras genom att
läraren bedömer sin egen relation med
alla elever i klassen med hjälp av att
gradera dem på en skala från ”grön” till
”vit”.
• ”Grön” innebär en god och nära relation
• ”Gul” innebär ett neutralt förhållande,
som är varken bra eller dåligt
• ”Röd” innebär ett förhållande som är
svårt eller negativt
• ”Vit” betecknar ett icke-existerande
förhållande

IBIS och ledarskapet i klassrummet (kap 6)
Lärarens arbete med rutiner, struktur och
förutsägbarhet utgör själva kärnan i
lärarens ledarskap i klassrummet.
Rutiner skapar engagemang och motivation,
studiero och ordning samt bidrar till
elevernas sociala och kognitiva utveckling.
När klassrumsklimatet präglas av rutiner,
struktur och förutsägbarhet blir eleverna
lugnare, snällare mot varandra, mindre
aggressiva och de kommer att bli mer
uppmärksamma och ägna mer tid åt skolarbete.
(Doyle, 1986; Evertson & Emmer, 2013; Rawlings Lester, Bolton Allanson &
Notar, 2017; Ostrosky et al., 2003; Simonsen et al., 2008; Wright, 2014)
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Det är i stort sett aldrig att rekommendera
att ingripa fysiskt genom att hålla fast eller
fysiskt hindra en elev, även om avsikten är
att skydda eleven eller andra. Det leder lätt
till ökad affekt och mer våldsamheter än
nödvändigt. Fysiska ingripanden ska alltså
ske enbart om en människa är i direkt fara
och det inte går att lugna eleven genom att
flytta sig, sätta sig ned, kompromissa eller
avleda. Om materiella saker kan gå sönder
är detta inte nödvändigtvis en tillräcklig
anledning att ingripa fysiskt. Att ingripa
fysiskt är en tvångsåtgärd som bör
användas med största försiktighet på så
sätt att man inte använder mer tvång än
nödvändigt. Oavsett så är detta en stor
påfrestning för både elev och vuxen, och
eleven kan känna sig både stigmatiserad
och kränkt. Och framförallt riskerar man att
eskalera utbrotten. De olika faserna i
eskaleringsmodellen beskriver konkreta
elevåtgärder för nedtrappning av
konfliktnivån och för återupprättande av
den känslomässiga balansen. Förutom att
eleven får hjälp, är det också viktigt att den
eller de vuxna som är involverade också får
hjälp att prata om och bearbeta sina intryck
efter händelsen. Trygghetsplanen bör också
innehålla rutiner av uppföljning för utsatta
medarbetare efter krissituationer på
skolan.
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Eskaleringsmodellen (kap 7)
• Eskaleringsmodellen beskriver hur
problembeteenden utvecklar sig i en
akut situation och hur en som vuxen
kan hjälpa eleven att lugna ner sig.
Faserna är ofta inte tydligt
avgränsade, och beteendet kan bölja
fram och tillbaka mellan olika faser.

INGRIPA FYSISKT I SÅ LITEN GRAD SOM
MÖJLIGT

• Modellen är dels tänkt att användas i
stunden för att vuxna bättre ska
förstå en elevs problembeteenden, och
dels efteråt då vuxna samlas för att
gå igenom vad som hänt i syfte att
förebygga liknande händelser i
framtiden.
Om det bedöms nödvändigt att ingripa
fysiskt och så sker, är det viktigt att
dokumentera detta noggrant i en
händelserapport efteråt, där både lärarens
och elevens beskrivning finns med. Detta
bör skickas till skolans huvudman och till
vårdnadshavare, som ett minimum. Allt
bruk av tvång skall beskrivas, föräldrar
meddelas och de skall ta emot en kopia på
allt som registrerats (undantaget de delar
som handlar om andra elever). Det är
viktigt att skolan utvärderar sina rutiner för
att förhindra att sådana situationer

Vid enstaka tillfällen hjälper inte de verbala
Lkonfliktdämpande
E O M FAT T E N D E F O Rstrategierna
E B Y G G E N D Eoch
T I LTA
KSNIVÅ
man
NUBU – NASJONALT UTVIKLINGSSENTER FOR BARN OG UNGE
behöver andra strategier för att hindra att
eleven skadar sig själv eller andra. Vid
sådana tillfällen behövs det en bedömning
på förhand om en fysisk åtgärd är det enda
alternativet, eller om det går att lugna ned
eleven på andra sätt. Egen upplevelse av
trygghet, elevens ålder och styrka, om det
finns flera vuxna i närheten, osv är viktiga
faktorer att ta med i bedömningen när man
avgör hur man ska agera.
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ske enbart om en människa är i direkt fara
och det inte går att lugna eleven genom att
flytta sig, sätta sig ned, kompromissa eller
avleda. Om materiella saker kan gå sönder
är detta inte nödvändigtvis en tillräcklig
anledning att ingripa fysiskt. Att ingripa
fysiskt är en tvångsåtgärd som bör
användas med största försiktighet på så
sätt att man inte använder mer tvång än
nödvändigt. Oavsett så är detta en stor
påfrestning för både elev och vuxen, och
4. Kaosfas
eleven kan känna sig både stigmatiserad
och kränkt. Och framförallt riskerar man att
eskalera utbrotten. De olika faserna i
eskaleringsmodellen beskriver konkreta
3. Eskalering
elevåtgärder för nedtrappning av
konfliktnivån och för återupprättande av
den känslomässiga balansen. Förutom att
eleven får hjälp, är det också viktigt att den
eller de vuxna som är involverade också får
hjälp att prata om och bearbeta sina intryck
1. Vardagsfas
efter
händelsen. Trygghetsplanen bör också
innehålla rutiner av uppföljning för utsatta
medarbetare efter krissituationer på 2. Utlösande händelse
skolan.
Om det bedöms nödvändigt att ingripa
fysiskt och så sker, är det viktigt att
dokumentera detta noggrant i en
händelserapport efteråt, där både lärarens
och elevens beskrivning finns med. Detta
bör skickas till skolans huvudman och till
vårdnadshavare, som ett minimum. Allt
bruk av tvång skall beskrivas, föräldrar
meddelas och de skall ta emot en kopia på
allt som registrerats (undantaget de delar
som handlar om andra elever). Det är
viktigt att skolan utvärderar sina rutiner för
att förhindra att sådana situationer
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behöver andra strategier för att hindra att
eleven skadar sig själv eller andra. Vid
sådana tillfällen behövs det en bedömning
på förhand om en fysisk åtgärd är det enda
alternativet, eller om det går att lugna ned
eleven på andra sätt. Egen upplevelse av
trygghet, elevens ålder och styrka, om det
finns flera vuxna i närheten, osv är viktiga
faktorer att ta med i bedömningen när man
avgör hur man ska agera.
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hand, exempelvis:

TID
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5. Nedtrappning

6. Åter i vardagen

IBIS är skolomfattande
Att IBIS är en skolomfattande insats
innebär att hela skolan arbetar
tillsammans för att skapa en positiv och
inkluderande arbetsmiljö för alla på
skolan: barn, ungdomar och vuxna.
Rektor leder arbetet med
implementeringen av programmet
tillsammans med en grupp (det s.k. IBISteamet).
Det är viktigt att elevhälsan är
representerad i IBIS-teamet, då en del
av de ärenden som hanteras i IBIS-teamet
är relevanta ur ett elevhälsoperspektiv.

Implementering av IBIS:

IBIS-instruktör (-er)

IBIS-team

Implementering av IBIS:
1. Rektor får information
2. Rektor skapar ett IBIS-team
3. IBIS-teamet får information
4. All personal får information
5. Rektor eller annan utser en eller flera
personer som ska ta del av
instruktörsutbildningen.
6. Instruktören utbildar och handleder IBISteamet (inkl. rektor)
7. IBIS-teamet utbildar och handleder
skolpersonalen 1-2 gånger i månaden
8. Implementering helt färdig efter 3-4 år

Instruktörsutbildning
Det finns redan ett tjugotal instruktörer i
södra Sverige och Mälardalen.
Instruktörsutbildningen sker i samverkan
mellan Uppsala universitet och
Psykologpartners.
Instruktörsutbildningen räknas som en
specialiseringskurs för psykologer.
Instruktörsutbildningen kommer att ske med
start i september 2022.
10 halvdagar under ett läsår
Gratis

IBIS-studien
• 6 miljoner från Vetenskapsrådet
• 2022-2025
• Två studier:
– Effekter och mediatorer &
moderatorer (effektstudie)
– Fördjupad förståelse (etnografisk
studie)

IBIS-studien (effektstudien)

• I studien kommer vi att utvärdera
två versioner av IBIS (Inkluderande
Beteendestöd I Skolan).
– IBIS (hela programmet)
– IBIS-k (fokus på ledarskap i
klassrummet)

• Både versionerna av programmet
syftar till att skapa
förutsättningar för studiero,
inkludering och lärande.
• De skolor som deltar får själva
välja vilken version de vill ta del
av.

IBIS-studien (effektstudien)
Innehåll

IBIS

IBIS-k

Teambaserat arbete

X

Kartläggning och utvärdering

X

Att främja positiva beteenden

X

Ledarskap i klassrummet

X

Elever som uppvisar problembeteenden

X

Aktiv tillsyn

X

Samarbete hem och skola

X

Utbildning av instruktörer

X

X

Insamling av data i årskurs 4-9

X

X

X

IBIS-studien (effektstudien)
• Vi vill jämföra programmen och ta
reda på hur de bidrar till att
skapa studiero och en god
lärandemiljö.
• Vi kommer att rekrytera ungefär 70
skolor och drygt 12.000 elever.
• Elever i alla åldrar är välkomna
men vi genomför endast mätningar i
årskurs 4-9.

Mätningar(årskurs 4-9)
• Enkäter till lärare och elever
– mått på problembeteenden på klassrumsoch skolnivå
– kartläggning av social kompetens
(innefattande problembeteenden och
akademiska färdigheter)
– lärares och elevers uppfattningar om
lärandemiljö
– lärares självtillit

• Klassrumsobservationer
– Classroom Strategies Assessment System
(Observer Form)

• Mätningar en gång om året (2022-2024)

Att ta reda på mer…
www.uu.se/ibis
Referenserna finns på www.uu.se/ibis
(längst ner på sidan)

martin.karlberg@edu.uu.se

