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Tillgängliga lärmiljöer och 
klassrumsnära elevhälsoarbete

- med proaktiva strategier, relationsskapande 
arbete samt tydliga strukturer och rutiner

IBIS – Inkluderande Beteendestöd i Skolan
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Ursprung Positive Behavior Support (PBS)

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

Positiv atferd, støttende læringsmiljø
og samhandling (PALS)

Inkluderande Beteendestöd I Skolan 
(IBIS)
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Grundprincip

Grundprincipen i IBIS är att ersätta ett reaktivt 
förhållningssätt med proaktiva strategier, med fokus på 
trygghet, struktur och lärande. 

Enklare uttryckt kan man säga att skolan genom 
relationsskapande arbete, tydlighet, struktur, rutiner, 
förutsägbarhet och regler får möjlighet att skapa en 
arbetsmiljö för sig själva och eleverna där fokus ligger 
på att ligga steget före istället för steget efter.
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Syfte med IBIS

Syftet med denna typ av program är att 
individanpassa undervisningen, minska 
beteendeproblem, minska utanförskap och förbättra 
lärandet (Marquis, Horner, Carr, et al., 2000; Sørlie & 
Ogden, 2015). 
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Evidensbaserat

Datadrivet beslutsfattande

Skolomfattande. Fokus på samsyn

Anpassat utifrån lokala förutsättningar

Trygghet, struktur, rutiner och förutsägbarhet

Tydliga instruktioner och förväntningar

Formativ bedömning av undervisningen och ledarskapet

IBIS
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Datadrivet beslutsfattande

IBIS
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IBIS och Lågaffektivt bemötande

I IBIS-programmet integreras Lågaffektivt Bemötande 
med IBIS. 

Fokus för både IBIS och LAB är:

• Att arbeta proaktivt snarare än reaktivt

• Att arbeta intensivt med relationer

• Att öka förutsättningar för inkludering
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Nätverk

För att underlätta det långsiktiga och uthålliga arbetet 
med IBIS kommer skolorna att organiseras i nätverk 
under utbildningsinsatsen.

Organiseringen av skolor i nätverk kommer att skapa 
en motståndskraft mot förändringar i skolledning och 
dessutom bidra till en ökad jämlikhet mellan skolorna. 
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Tre nivåer

Nivå 3: Indikerad prevention
• För enskilda elever
• Baserat på bedömningar
• Intensivt och ”daglig dos” i 

små grupper eller enskilt
• Införs 2020

Nivå 2: Selekterad prevention
• För elever i riskzon
• Gruppinsats med individuella mål
• Målinriktat och anpassat
• Relativt intensivt
• Införs 2020

Nivå 1: Universell prevention
• För alla elever
• Förebyggande och proaktivt
• Skolans kärnuppdrag
• Forskningsbaserat 

undervisningsupplägg
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Färre beteendeproblem bland elever

Tryggare lärandemiljö

Ökad inkludering av utmanande elever

Förbättrad social kompetens bland elever

Förbättrad självtillit hos lärare

Ökning av positiv kommunikation från lärare

Förbättrade skolprestationer

Tidigare 
forskning
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Vi kommer att mäta: 

Upplevelser
• Hinder och möjligheter vid 

implementering (COM-B)
• Elevers upplevelser av 

programmet
• Lärares upplevelser av 

programmet
• Lärandemiljö
• Motivation och 

engagemang hos elever

Longitudinella effekter (RCT)
• Ledarskapsförmågor
• Undervisningskvaliteter
• Pedagogisk och socialt klimat
• Inkludering
• Känsla av sammanhang
• Beteendeproblem
• Självtillit hos lärare
• Social kompetens hos elever
• Programtrohet
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Tidsplan: 
2018-2019
• Rekrytering av 20 

pilotskolor
• Utbildning av 

instruktörer
• Utveckling av manual
• Fokusgruppsintervju 

om hinder och 
möjlighet

2019-2020
• Fortsatt 

implementering på
pilotskolor

• Rekrytering av 100 
skolor till RCT 

• Utbildning av fler 
instruktörer

• Vidareutveckling av 
manual

• Utprovning av 
utfallsmått

• Forskningsetisk 
prövning

• Kvalitativa studier av 
programmet 

2020-2025
• Implementering
• RCT av effekter
• Kvantitativa studier av 

programmet 
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Checklista A (all personal, 1 gång/år)

Bedömning av nuläge och prioritering för planering och genomförande av IBIS 
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Checklista B (IBIS-team, 3 ggr/år)

Bedömning av nuläge och prioritering för planering och genomförande av IBIS 
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Checklista B (IBIS-team, 3 ggr/år)

Bedömning av nuläge och prioritering för planering och genomförande av IBIS 
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Benchmark of Quality
Uppnådd implementeringsgrad inför nivå 2 (70%)
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NUBU/UU Nätverk av  
instruktörer

1 IBIS-
instruktör

IBIS-team 
på en skola Skola

Utbildning och handledning
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40 timmars utbildning

Mentor

Utbildar och handleder upp till 8 skolor

Träffar IBIS-team varje månad

Ingår i nätverk av instruktörer

Videodokumentation av handledning

Utbildning av 
instruktörer
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Instruktörer utbildar IBIS-team 10 ggr/år

IBIS-teamen utbildar personal 10 ggr/år

IBIS-team träffas en gång per vecka

IBIS-team är integrerat med elevhälsan

Utbildning av 
IBIS-team & 
skolan
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Utbildning och handledning

Utbildning och handledning av IBIS-teamen ges vid 
respektive skola av en IBIS-handledare

Implementering samt vidmakthållande sker i nätverk
av flera skolor under ledning av IBIS-handledare.

Inblandning av alla elever och vuxna i skolmiljön görs 
genom övningar, reflektion, relationsbyggande och 
utvärdering.
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Samordna skolans utvecklingsarbete

Organisera skolans kompetensutveckling

Planera, genomföra och följa upp åtgärder 
på skol-, klass- och individnivå

Ansvara för vidmakthållande av insatsen

IBIS-teamens 
uppgift

21

Manual/Handbok

Manualen:
• Baseras på den norska 

förlagan
• Har utvecklats tillsammans 

med forskare och 
psykologer i Norden samt 
instruktörer och skolor i 
Uppsala

• Revideras för närvarande

• Kommer att innehålla tio 
kapitel

1. Introduktion 
2. IBIS – en skolmodell
3. Teambaserad organisation
4. Kartläggning och utvärdering
5. IBIS kärnkomponenter
6. Ledarskap i klassrummet
7. Att arbeta med utmanande bet.
8. Aktiv tillsyn
9. Samverkan med hemmet
10. Referenser
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Slutligen

Gå gärna in på vår hemsida: 

www.uu.se/ibis
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