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PALS/SW-PBS/PBS/PBIS/IBIS

P Positiv 

A Atferd = Beteende

L Läringsmiljö = Inlärningsmiljön

S Samhandling = Samarbete mellan personal och elever



Utvecklingscentrum 
för barns psykiska 
hälsa
Politiskt beslutat uppdrag i hela VGR

Att implementera, stödja, kvalitetssäkra och
utveckla evidensbaserade modeller och
arbetssätt i regionala och kommunala
verksamheter, för att främja psykisk hälsa
hos barn och unga.

Vi stödjer implementering av skolmodellen
PALS i de kommuner i regionen som önskar
och har behov av modellen. Vi utbildar och
handleder PALS-instruktörer.



Kommuner med grundskolor
som Implementerar PALS

Västra 
Götalandsregionen

49 kommuner

Kommuner som 
implementerar PALS 
på grundskolor:

Göteborgs Stad
Ale kommun
Härryda kommun
Mölndals kommun
Marks kommun
Ulricehamns kommun

Totalt: 40 PALS-skolor



Dagens fokus
Vilka skolfaktorer har störst 
betydelse för elevers psykiska 
välbefinnande, och hur kan skolan 
själv och i samarbete med andra 
aktörer arbeta främjande och 
förebyggande för elevers psykisk 
hälsa?



”Skolan ska arbeta främjande och 
förebyggande för att skapa goda 
förutsättningar för utveckling och 
lärande för alla elever oavsett 
bakgrund. I skollagen anges att 
utbildning ska vila på vetenskaplig 
grund och beprövad erfarenhet.” 

(SFS 2010:800, Skollag, 1 kap.5§)



En god inlärningsmiljö för att förebygga 
psykisk ohälsa innehåller:

Trygghet och förutsägbarhet för att öka studiero

Goda relationer till vuxna och jämnåriga

Realistisk kravnivå på kunskapsprestationer och stöd för att 
nå kunskapsmålen

Generellt sett ett positivt klimat, skapad av de vuxna på 
skolan

(Ledarskap i klassrummet (2017) M. Samuelsson; Skolans arbete för att säkerställa studiero, 

Skolverket 2016; Socialstyrelsen 2010, Vinnerljung mfl)



Dåliga relationer 
i skolmiljön leder 
till ökad risk för 
psykisk ohälsa 



Skolpersonal ger 
rikligt med positiv
uppmärksamhet

för positivt
beteende (5:1)

Skolpersonal
bygger goda
relationer till 
eleverna och
vägleder till 

sociala färdigheter

Elever får bra 
relationer till 

jämnåriga, och
klarar skolans krav

akademiskt och
socialt

Elever i riskgrupp
inkluderas och får

bättre
förutsättningar

Positiv utveckling
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Signifikant positiv effekt på problembeteende och 
klimatet i klassrummet

Större nedgång av problembeteende överlag på skolan 
jämfört med kontrollskolorna

Fler inkluderade elever

Lärare fick stärkt tro på sin egen kompetens

Gäller för skolor med hög implementeringsgrad av 
PALS

http://www.scholink.org/ojs/index.php/wje


Komponenter i PALS
1. Kartläggning av skydds- och riskfaktorer

2. Goda relationer främjar en god studiemiljö

3. Skolövergripande förväntningar på positivt beteende

4. Effektiva uppmaningar främjar samarbete

5. Uppmuntran, återkoppling och positiv involvering

6. Att arbeta med utmanande beteende

7. Ledarskap i klassrummet

8. Aktiv tillsyn och vägledning

9. Att skapa ett positivt hem- och skola samarbete





Annedalsskolan



PALS på Annedalsskolan

GODA RELATIONER REGELMATRISER –
FÖRVÄNTAT BETEENDE

POSITIV UPPMUNTRAN ATT SKAPA ETT POSITIVT 
HEM- OCH SKOLA

SAMARBETE



Goda 
relationer



Regelmatriser

Förväntat beteende 
på skolans olika 
områden





Positiv 
uppmuntran



Hem och 
skolasamarbete



Implementeringsfaktorer
•Skolledning engagerad

•Stabilt PALS-team

•Del av skolutvecklingsarbetet som går i linje med Göteborgs 
stads identifierade förstärkningsområden

•Del i medarbetarsamtalen – tydliga förväntningar

•Viktig information vid rekryteringar

•Varje vecka personalinformation och där påminns man om PALS 
fokusområden för perioden



Implementeringsgrad
Del A. Skolövergripande rutiner
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Vad ser personalen som positivt med PALS-
arbetet? 

Skapat samsyn
och gemensamt

förhållningssätt på
skolan; 

tillsammans är vi 
starka

Bra diskussioner
med alla kollegor; 
reflektion på eget
förhållningssätt

Positivt, 
lågaffektivt

förhållningssätt

Stärker
relationerna på

skolan; lyfter
skoldagen

Bra handledare



Vilka utmaningar ser personalen med PALS-arbetet? 

Att få alla 
engagerade till 

100% (tycker flera)

Orka leva upp till 
förväntningar

Tid
Risk att falla in i 

gamla vanor

Rörigt med mycket 
utvecklingsarbete 

samtidigt

Många regler för 
olika utrymmen 

blir svårt för 
eleverna



TACK 
för att ni lyssnat!

Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa

Utvecklingsledare Åsa Wallentin

www.narhalsan.se/utvecklingscentrum

asa.wallentin@vgregion.se

Följ oss på FB och LinkedIn

Göteborgs Stad Grundskoleförvaltningen

Annedalsskolan

Bitr rektor och PALS-instruktör Helena Berggren

helena.berggren@grundskola.goteborg.se
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