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Muriel SaundersHarriet Barrish



10 Verktyg för bättre studiero
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Idag är barnen i 
Baltimorestudien  

37 år









2015







SBU - Statens Beredning för 
medicinsk Utvärdering



SBU - Statens Beredning för 
medicinsk Utvärdering

Att förebygga missbruk av alkohol, droger och 
spel hos barn och unga (november 2015)



2016





Tallin



Stockholm









• Licensägare för PAX i Skolan 
• Ideell förening 
• Allt ekonomiskt överskott används för 

metodutveckling 
• Långsiktig ambition att arbeta med anpassning, 

spridning och implementering av fler 
evidensbaserade främjande program



2018









918 
elever





Varje investerad dollar 
kostar samhället 200 dollar



18 
avvärjda fall av kliniska 
utagerande problem



1 295 725 kr 
i årliga besparingar för kommunerna

1:7 besparing per investerad krona



6 
avvärjda fall av 
utanförskap 
över 15 års tid



3 994 646 kr 
i samhällsbesparingar över 15 års tid

1:12,5 besparing per investerad krona





Hur får vi PAX att hända i 
klassrummen?

-Spridning Implementering Vidmakthållande-



All hjälp är välkommen

-Spridning Implementering Vidmakthållande-



Träningsprogram för lärare

-Spridning Implementering Vidmakthållande-

Lärare och fritidspedagoger knutna till klassen 
Allt material som behövs 

2 utbildningsdagar 
3 handledningstillfällen över 2-3 månader



Träningsprogram för instruktörer

-Spridning Implementering Vidmakthållande-

Allt material som behövs 
2+1 utbildningsdagar 

Handledning i samband med första egna utbildningen 
Kontinuerlig kontakt 

Tränas i fallstudiemetodik

Utbildningstillfällen i slutet 
av varje termin










