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Kunnskapsoppsummering og klassifisering av tiltaket: 

Olweus programmet (OBPP) 

– et skoleomfattende program mot  

mobbing og antisosial atferd (2. utg). 

 

Olweus programmet er et universelt, forebyggende og skole- 

omfattende program. Formålet med programmet er å redusere og 

forebygge mobbing og antisosial atferd i skolen. 

 

 
 

Innledning 
Bakgrunn 
Mobbing er noe av det mest utfordrende elever 

og skoler opplever. De alvorlige konsekvensene 

av mobbing, både for de som er utsatt for mob-

bing og de som utøver mobbing, er dokumentert 

i en rekke studier. Internasjonalt har kravet til 

evidensbasert praksis i arbeidet mot mobbing i 

skolen økt de siste tiårene. I dette arbeidet har 

Dan Olweus og det norske anti-mobbearbeidet 

vært ledende. Opptakten for anti-mobbe arbei-

det i Norge var dramatisk, da det i media i 1982 

ble rapportert om tre norske ungdommer som 

hadde tatt livet av seg på grunn av alvorlig mob-

bing på skolen. Kort tid etter dette ble den første 

nasjonale innsatsen mot mob-

bing initiert. Før disse tragedi-

ene, var ikke mobbing på dagsor-

den verken i Norge eller andre 

steder (Roland, 2011). Arbeidet 

med den første nasjonale sat-

singen og det påfølgende arbei-

det, ledet av Dan Olweus, var 

opptakten til Olweus program-

met mot mobbing: Olweus Bully 

Prevention Program: OBPP  

(Olweus, 1991,1992; Olweus & 

Limber, 2010b). 

Bakgrunn  

Olweus programmet (Olweus Bully Prevention Program; OBPP) skal redusere mobbing og antisosial 

atferd i skolen gjennom å skape et trygt og godt læringsmiljø for alle. Denne artikkelen er en kunn-

skapsoppsummering om effekter av det forebyggende og skoleomfattende OBPP mot mobbing og 

antisosial atferd i grunnskolen, en vurdering av om tiltaket er virksomt og anbefalt til bruk i norske 

skoler. 

Metode  

Kunnskapsoppsummeringen bygger på systematiske litteratursøk i ulike databaser som Embase, 

Medline, Psykinfo, Norart, Cochrane, Cristin, Nora, Scopus, Campbell og Blueprint. I tillegg er infor-

masjon innhentet fra tiltakseier.  

Resultater 

Det ble identifisert seks norske effektstudier, tre egne effektstudier fra USA og to uavhengige studier 

fra USA, to internasjonale meta-analyser og en internasjonal vurdering (Blueprint, som viser at OPBB 

oppfyller kravene til såkalt Blueprint- eller modellprogram). Resultatene inkluderer en vurdering av 

programmets beskrivelse, effektstudier, kvalitet av forskningsmetoder og implementeringskvalitet. 

Programmet er svært godt beskrevet og har svært gode system for å styrke implementeringskvalitet. 

Effekten av OBPP er godt beskrevet og dokumentert. Samtidig vil norske effektstudier som i større 

grad oppfyller dagens krav til dokumentasjon, som omfatter en bredere alderssammensetning og 

dermed større deler av målgruppen, som er elever i grunnskolen og flere uavhengige studier, styrke 

dokumentasjonen ytterligere. Resultatene må ses i lys av at utvikling og implementering av OBPP 

også har etablert et helt nytt fagfelt og forsking innen dette feltet, og representerer et arbeid som 

strekker seg tilbake til 1970-tallet.  

Konklusjon 

OBPP klassifiseres etter Ungsinn.no sine kriterier som et dokumentert virksomt tiltak på evidensnivå 

5: Tiltak med sterk dokumentasjon på effekt.  
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Mobbing er definert som gjentatte handlinger 

med intensjon om å skade andre og kan være di-

rekte eller indirekte (Roland, 1999; Olweus, 

1992). Digital mobbing kan inkluderes som en 

tredje kategori (se Olweus & Limber, 2018). 

Mobbing kan defineres slik: "En person er mob-

bet eller plaget når han eller hun, gjentatte 

ganger og over en viss tid, blir utsatt for negative 

handlinger fra en eller flere andre personer" 

(Olweus, 1992:17), eller gjentatt negativ eller 

ondsinnet atferd fra en eller flere personer,  

rettet mot en som har vanskelig for å forsvare 

seg (Olweus, 1991, 1992, 2004). 

 

Rapporter av forekomsten av mobbing i norske 

skoler varierer noe på grunn av ulike målemeto-

der og elevenes alder. Det er grunnlag for å anta 

at det er rundt 84 000 (14 %) elever i grunnsko-

len som er involvert i mobbing  

(Olweus & Breivik, 2014). Anslagene viser at 

rundt 8 % er ofre for mobbing, 4 % mobber 

andre og 2 % er både offer og mobber andre  

(Olweus & Breivik, 2014). Den første store  

undersøkelsen om mobbing i skolen i USA ble 

gjennomført i 1998. Den viste at 29,9 % av  

elevene hadde vært involvert i mobbing, derav 

13 % som mobbere, 10,6 % som ofre og 6,3 % 

som både mobber og offer (Nansel m. fl., 2001). 

 

De negative konsekvensene av mobbing på kort 

og lang sikt er godt dokumenterte. Å bli utsatt 

for mobbing er relatert til både somatiske og 

psykiske plager, og til økt forekomst av skolefra-

vær, skolevegring, skulk og frafall (f.eks.  

Berkowitz & Benbenishty, 2012; Cornell,  

Gregory, Huang & Fan, 2013; Havik, Bru &  

Ertesvåg, 2014, 2015; Olweus & Breivik, 2014; 

Pianta m. fl., 2012; Reid, 2010). Andre negative 

konsekvenser av å bli utsatt for mobbing mer 

spesifikt kan være lav selvtillit, svekket trivsel, 

depresjon, angst, posttraumatisk stress og selv-

mord (f.eks. Arseneault, Bowes & Shakoor, 

2010; Bond, Carlin, Thomas, Rubin & Patton, 

2001; Flaspohler, Elfstrom, Vanderzee, Sink & 

Birchmeier, 2009; Idsøe m. fl., 2012; Nielsen, 

Tangen, Idsøe, Matthiesen & Magerøy, 2015;  

Olweus, 1993, 2013; Wolke, Woods, Bloomfield 

& Karstadt, 2000). 

 

De negative konsekvensene av å utsette andre 

for mobbing er mindre vektlagt og mindre stu-

dert, men kan være svært ødeleggende for den 

det gjelder. Studier indikerer at elever som ut-

setter andre for mobbing blant annet har høy-

rere forekomst av depressive symptomer 

(Klomek m. fl., 2007; Wang m. fl., 2011), høyere 

nivå av anti-sosial atferd (Renda m. fl., 2011; 

Ttofi m. fl., 2012), problematferd (Dukes m. fl., 

2009), psykosomatiske symptom (Forero m. fl., 

1999; Wang m. fl., 2011; Beckman m. fl., 2012) 

og lavere empati (Caravita m. fl., 2009; Muñoz 

m. fl., 2011), sammenlignet med medelever som 

ikke mobber andre. Studier indikerer også at 

mobbeatferd er relatert til mer aggressive for-

mer for vold og problem som voksen (Olweus, 

1997, 2011; Farrinton & Ttofi, 2011, Renda m. 

fl., 2011). 

 

Med bakgrunn i risikoen for alvorlige kort- og 

langtids konsekvenser knyttet til mobbing, både 

for offer og utøver, er det behov for systema-

tiske tiltak med forebygging og reduksjon av 

mobbing. OBPP er et universelt forebyggende og 

skoleomfattende program. Formålet med pro-

grammet er å redusere og forebygge mobbing 

og antisosial atferd i skolen. Dette programmet 

er utviklet i Norge av Dan Olweus, og har senere 

blitt helt eller delvis implementert blant annet i 

mange stater i USA (f.eks. Limber m. fl., 2004; 

Bauer m. fl., 2007; Limber m. fl., 2018), Litauen, 

Sverige og Island (Stormark m. fl., 2016).  

 

Beskrivelse og materiell 
Tiltaket er detaljert beskrevet på norsk og eng-

elsk på nettsiden 

https://www.norceresearch.no/rkbu-vest-re-

gionalt-kunnskapssenter-for-barn-og-unge/ol-

weusprogrammet-mot-mobbing-og-antisosial-

atferd og inkluderer ressurser for implemente-

ring av programmet og kvalitetssikringssystem. 

Her får skoler informasjon om spørreundersø-

kelsen, den har egne skole- og instruktørsider 

(krever innlogging) og inkluderer en lenke for å 

bestille Personalveilederen. På siden finnes 

også mer informasjon om programmet, fakta om 

mobbing, råd mot mobbing og en oversikt over 

forskningsresultater av programmet. Materiell 

som benyttes i de ulike delene av gjennomfø-

ringen av OBPP er: 

- Olweus’ kjerneprogram mot mobbing 

og antisosial atferd. 

- «Mobbing i skolen: Hva vet vi og hva kan 

vi gjøre» (Olweus, 1992). 
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- Heftet «Mobbing blant barn og unge – 

informasjon og veiledning til foreldre» 

(Olweus & Solberg, 2006). 

- Spørreskjema til elever om mobbing 

(Olweus, Breivik & Solberg, 2015;  

Olweus, 1996) som blir gjennomført 3-4 

måneder før innføring og ett (og ofte 

flere) år etter den første kartlegging, for 

å evaluere effekten av programmet. 

- Olweus programmet mot mobbing og 

antisosial atferd. Personalveiledning 

(Olweus, 2012). 

- System for kvalitetssikring (Baraldsnes, 

Gorseth & Olweus, 2017). 

 
Målsetninger og målgruppe 
Det universelt forebyggende og skoleomfat-

tende OBPP retter seg mot alle elever i grunn-

skolen. OBPP legger til grunn at lærere ikke bare 

har ansvar for den faglige utviklingen, men også 

det sosiale miljøet i skolen. Skole og lærere skal 

gjennom deltakelse settes i stand til å ta ansvar 

for det sosiale miljøet i tråd med elevens rett til 

et godt fysisk og psykososialt miljø som frem-

mer helse, trivsel og læring (Opplæringsopplæ-

ringsloven §9a). 

 

Hovedmålsettingen med OBPP er: 

a) Å redusere eksisterende mobbe- 

problemer. 

b) Å forebygge mobbing og skape et trygt 

og godt læringsmiljø for alle (Olweus, 

2012). 

 

Mer spesifikt skal OBPP øke bevissthet og kunn-

skap om mobbing, engasjere voksne på skolen 

og hjemme, innføre systematiske tiltak for å fo-

rebygge og stoppe mobbing, støtte og effektivt 

beskytte den mobbeutsatte og innføre noen 

enkle og klare regler mot mobbing (se nettsiden 

til tiltaket). 

 

Følgende tre regler har blitt brukt i OBPP: 1) vi 

skal ikke mobbe andre 2) vi skal forsøke å hjelpe 

elever som blir mobbet, 3) vi skal også være 

sammen med elever som lett blir alene. En 

fjerde regel kan formuleres slik: hvis vi vet om 

at noen blir mobbet, skal vi fortelle det til  

kontaktlærer (eller en annen voksen) og de 

hjemme. 

 

Et mål er å skape et skolemiljø som kjenneteg-

nes av fire prinsipper: 

1. Varme, positiv interesse og  

engasjement fra de voksnes side. 

2. Faste grenser mot uakseptabel  

atferd. 

3. Konsekvent bruk av ikke-fysiske, 

ikke-fiendtlige negative konsekven-

ser (sanksjoner) hvis elever bryter 

de etablerte reglene for oppførsel. 

4. Voksne i skole og hjem skal fungere 

som gode autoriteter og være posi-

tive rollemodeller (Olweus, 1992; 

Olweus m. fl., 2007). 

 

Teoretisk forankring 
Mobbing er et komplekst fenomen, derfor kan 

ikke arbeid for å forebygge og redusere mob-

bing forankres i ett teoretisk perspektiv alene. 

OBPP bygger på en økologisk modell hvor en 

rekke ulike faktorer på individ-, familie-, skole- 

og samfunnsnivå gjensidig påvirker og samvir-

ker med hverandre (f.eks. Bronfenbrenner, 

1979; Morris & Bronfenbrenner, 1998). I tillegg 

baseres utviklingen av OBPP på generell teori 

om aggressiv og antisosial atferd, generell  

utviklingsteori, kriminologi, power-teori,  

sosial-kognitiv læringsteori, gruppepsykologi 

og implementeringsteori. 

 

Begrepet proaktiv aggresjon er sentralt for å 

forstå mobbing som fenomen. Proaktiv aggre-

sjon er instrumentell atferd som benyttes for å 

oppnå en gevinst eller belønning (Dodge, 1991). 

Den utløsende faktoren er en forventet suksess 

og tro på at aggresjon gir et ønsket resultat 

(Dogde, 1991). Belønningen kan være materielt 

eller sosialt, for eksempel opplevelse av makt 

over en annen person eller opplevelse av tilhø-

righet til en gruppe (Roland & Idsøe, 2001; Ol-

weus, 1992). En rekke studier har vist  

relasjon mellom proaktiv aggresjon og mobbing 

(Roland & Idsøe, 2001; Burton, Florell & Gore, 

2013). Høyt nivå av proaktiv aggresjon predike-

rer mobbing, mens reaktiv aggresjon (hvor frus-

trasjoner eller provokasjoner oftest er drivkref-

tene bak) til en viss grad predikerer  

mobbing når det gjelder yngre elever (Roland & 

Idsøe, 2001). En tidligere norsk studie har  

indikert at elever som viser proaktiv aggressivi-

https://ungsinn.no/post_tiltak_arkiv/olweus-programmet-obpp-2-utg/
https://ungsinn.no/post_tiltak_arkiv/olweus-programmet-obpp-2-utg/


Olweus programmet  

 

Havik, T. & Ertesvåg, S. (2020). Kunnskapsoppsummering og klassifisering av tiltaket Olweus programmet (OBPP) – et 

skoleomfattende program mot mobbing og antisosial atferd (2. Utg). Ungsinn 1:3 Hentet fra: https://ung-

sinn.no/post_tiltak_arkiv/olweus-programmet-obpp-2-utg/ 

4 

 

tet tenderer til å søke etter svakheter hos lære-

ren allerede fra første møte (Vaaland & Roland, 

2013). Dette er funn som indikerer at elever 

med proaktive aggressiv atferd kan true lære-

ren autoritet i klassen og slik ha innvirkning på 

lærerens mulighet til å lykkes i arbeidet mot  

mobbing. 

 

Mobbing som fenomen omfatter ikke bare  

elever som er direkte involvert som utøver eller 

offer, men også elever i andre roller og som  

direkte eller indirekte er involvert. Dette illus-

treres i Mobbesirkelen (Olweus & Limber, 

2010a). Her vektlegges at atferd og holdninger 

til medelever, slik det er manifestes i gruppe-

mekanismer og prosesser, er sentralt når  

mobbing skjer. Medelever kan ha en rolle i  

mobbing som f.eks. ved aktivt støtte mobbing 

gjennom latter eller verbalt, passiv støtte av 

mobbingen uten å gi direkte uttrykk for det eller 

som aktiv forsvarere av offeret ved å gripe  

direkte inn å prøve å hjelpe den som blir utsatt 

for mobbing. 

 

Sosialpsykologiske mekanismer som sosial 

støtte, svekkelse av normale sperrer mot  

aggressive tendenser, ansvarspulverisering og 

kognitiv dissonans danner grunnlag for dette å 

forstå hvordan vanligvis ikke-aggressive elever 

kan være med på å trakassere medelever  

(Olweus, 1974, 1978, 1992). 

 

Arbeidet mot mobbing er de voksne i skolens 

ansvar, og sentralt i OBPP er arbeid med læreres 

holdninger og atferd. OBPP bygger på  

prinsipper om at de voksne i skolen skal være 

autoritative i sin relasjon til elevene, basert på 

Baumrinds oppdragerstiler (1967, 1991),  

senere tilpasset skolen (Baker, Clark, Crowl & 

Carlson, 2009; Ertesvåg, 2011; Hughes, 2002; 

Wentzel, 2002). Autoritative lærere søker å 

bygge gode relasjoner til elevene karakterisert 

av varme, aksept og åpenhet, de etablerer høye 

standarder og har høye forventninger for sosialt 

ansvarlig atferd hos elevene. Videre etablerer de 

tydelige rutiner og strukturerer med  

konsekvenser for å bryte med disse. De fremmer 

autonomi og oppmuntrer elevenes medbestem-

melse knyttet til beslutninger relatert til eleve-

nes atferd (Ertesvåg, 2011). Dette bidrar til et 

forutsigbart læringsmiljø for elevene der nor-

mer for forventet atferd er etablert og der ele-

vene vet at bryter med normene f.eks. når mob-

bing foregår. Lærere er rollemodeller for ele-

vene. Personalets holdninger og atferd i forhold 

til mobbing er sentralt i OBPP. Det legges vekt 

på å gjøre voksne, særlig lærere som har tettest 

kontakt med elevene bevisste på deres rolle og 

å påvirke deres holdninger og atferd. 

 

Samfunnets generelle holdninger til mobbing og 

aggresjon har også betydning for hva som skjer 

i det enkelte klasserom og den enkelte skolen 

(Lillejord m. fl., 2014; Roland, 2011). Sentralt i 

OBPP er å (videre) utvikle læreres autoritative 

undervisningsstil og bedre kunnskap om og for-

ståelse av de sosiale relasjonene blant eleven. 

 

Oppsummert bygger OBPP på et teoretisk  

rammeverk der et økologisk perspektiv danner 

rammen for et arbeid på skole, klasse og individ-

nivå. I utvikling av arbeidet både som helhet og 

på de ulike nivåene, bygger OBPP på en rekke 

ulike teoretiske perspektiver der de spesifikt 

blir nyttet for å forstå mobbing som fenomen, 

og/eller å utvikle forskningsbaserte aktiviteter 

og tiltak. Dette gir OBPP en systematisk og  

forskningsforankret tilnærming både i forhold 

til å forstå fenomenet mobbing og utvikling av 

programaktiviteter. 

 

Gjennomføring av tiltaket og metoder 
OBPP er et program som ikke krever store øko-

nomiske investeringer, fordi det dreier seg mest 

om voksnes holdninger, atferd og rutiner, men 

også bruk av personalets tid. Programmet har en 

sertifiserings- og kvalitetssikringsordning, som 

gjør at når en skole har implementert tiltaket, 

kan de sertifiseres som en «Olweus-skole» gjen-

nom System for Kvalitetssikring (Baraldsnes, 

Gorseth & Olweus, 2017). 

 

Det er utviklet tiltak på skole-, klasse- og individ-

nivå basert på de fire prinsippene nevnt overfor, 

og først og fremt ved å bruke det eksisterende 

sosiale miljøet ved skolen. Dette inkluderer læ-

rere og resten av skolens personale, elever og 

foreldre, som alle involveres i gjennomføringen 

av programmet. Generelt går en viktig del av  

aktivitetene i programmet ut på at lærerne skal 

utvikle seg mer i «autoritativ» retning og at det 

brukes opplevelsesbaserte teknikker (for  
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eksempel rollespill og klassemøter) for at  

elevene skal forstå bedre handlingsalternativer i 

mobbesituasjoner og å få mer kunnskap om  

sosiale relasjoner. 

 

Tiltak på skolenivå er å ha skoleregler mot  

mobbing, inspeksjonssystem i friminuttene,  

pedagogiske samtalegrupper (studie og veiled-

ningsgruppe for personale), etablering av en 

samordningskomité/skolemiljøutvalg i arbeidet 

med å forbygge mobbing ved skolen, gjennom-

føre årlig elevundersøkelse med spørreskjema, 

markering av antimobbearbeidet, forbedring av 

inspeksjonen, forankring i samordningsko-

mité/skolemiljøutvalg. 

 

Tiltak på klassenivå er å introdusere og opprett-

holde skoleregler mot mobbing, rollespill, regel-

messige klassemøter for å diskutere mobbing 

klasse- og læringsmiljø (lærere og elever) og  

foreldremøter. 

 

Tiltak på elevnivå er å veilede elevene i hvordan 

de skal reagere dersom de observerer mobbing, 

individuelle strukturerte samtaler med mobbere 

og mobbeofre, samtaler med foreldre til innblan-

dede elever, utforming av individuelle tiltaks-

planer (Stormark m. fl. 2016; https://www.nor-

ceresearch.no/rkbu-vest-regionalt-kunnskaps-

senter-for-barn-og-unge/olweusprogrammet-

mot-mobbing-og-antisosial-atferd).  

 

Tiltak på skole-/klasse-/elevnivå er essensielle 

komponenter i programmet som normalt ikke 

kan velges bort. 

 

Implementeringsstrategier og kvalitets-

sikring  
Implementering handler om å iverksette og  

gjennomføre selve intervensjonen, og kan ses på 

som broen mellom teori/forsking og praksis 

(Domitrovich m. fl., 2008; Ertesvåg & Kjøbli, 

2016). Kvaliteten av implementeringsarbeidet 

vil avgjøre resultatet av arbeidet. Kort kan vi si 

at avgjørende for resultatet er hvor stor avstand 

det er mellom intervensjonen slik den opprinne-

lig ble planlagt i tråd med teori og forskning på 

feltet, og det som faktisk blir implementert  

(Domitrovich m. fl., 2008; Greenberg m. fl., 

2005). Det vil ikke redusere forekomsten av 

mobbing om en skole melder seg for å delta i 

OBPP dersom sentrale elementer for å fore-

bygge, avdekke og stoppe mobbing ikke blir  

implementert på en god måte ved skolen og i 

klasserommene. 

 

Implementeringsstrategi viser til planer og sys-

temer som et tiltak har utviklet for å støtte  

skolenes implementering av tiltaket. Selv de 

mest effektive tiltakene vil mislykkes uten  

tilstrekkelig støttesystem (Greenberg m. fl., 

2005). Det er ikke vanskelig å forstå hvorfor. Det 

blir som om man kjøper Paracet på apoteket, 

som er dokumentert virksomt mot blant annet 

hodepine, legger den i skuffen på badet og deret-

ter klager til produsenten på at hodepinen ikke 

forsvant. Paracet virker ikke om den ikke blir 

tatt. Tiltak mot mobbing gir ikke de systematiske 

resultatene de har potensiale til å få dersom de 

ikke blir implementert. 

 

En rekke elementer inngår i OBPPs implemen-

teringsstrategi. Siden år 2000 har alle grunnsko-

ler i landet som har ønsket det fått tilbud om å 

gjennomføre OBPP. Et uttalt mål for implemen-

tering av OBPP på en skole er å sikre at det blir 

brukt etter intensjonene (Olweus, 2012). I litte-

raturen omtales dette gjerne som «program in-

tegrity/fidelity/loyality» (Dusenbury m. fl., 

2003). 

 

Rutiner og prosedyrer er utviklet for å sikre  

implementering av OBPP ved skolene som  

deltar. Beskrivelsen av disse bygger på  

Stormark og kolleger (udatert), Olweus (2012) 

og Baraldsnes, Gorseth og Olweus (2017). Det  

legges vekt på at arbeidet med OBPP skal være 

godt forankret i den enkelte skole. Beslutningen 

om at OBPP skal implementeres ved skolen skal 

fattes av skoleeier (kommunen) og skolens  

ledelse, gjerne som en av flere skoler i kommu-

nen. Når beslutningen fattes er den forankret i 

en etablert kontakt mellom OBPP og skole-

eier/skole, der andre aktører kan være  

involvert, slik som foreldrerepresentant, utdan-

nede Olweus-instruktører og PPT. For å sikre at 

beslutningen om implementering av program-

met er godt forankret hos skoleeier og i skolen, 

gir OBPP implementeringsstøtte i form av skrift-

lig og muntlig informasjon både før og under  

implementeringen. Det arrangeres informa-

sjonsmøter og opplæringsdager med sentrale 

https://ungsinn.no/post_tiltak_arkiv/olweus-programmet-obpp-2-utg/
https://ungsinn.no/post_tiltak_arkiv/olweus-programmet-obpp-2-utg/
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aktører som skolepolitikere, skoleadministra-

sjon i kommunen, enhetsledere, lærere, instruk-

tør(er) og foreldreutvalg/representanter der 

både praktiske forutsetninger, samt direkte og 

indirekte ressursbehov blir drøftet. 

 

Det er utviklet nettforelesninger med reflek-

sjonsoppgaver som et introduksjonskurs til pro-

grammet. Disse tar opp problemstillinger rundt 

mobbing i skolen (definisjon og lovverk) og  

hovedelement i programmet, som pedagogiske 

samtalegrupper, inspeksjonssystem, klassemø-

ter, mobberingen. Disse er fritt tilgjengelige på 

nettsidene til OBPP. 

 

Ved hver skole som implementerer OBPP skal 

det opprettes en gruppe (samordnings- 

komité/skolemiljøutvalg) som har oppgaven 

med å monitorere om innføringen av program-

met følger den planlagte progresjonen. Gruppen 

består normalt av en representant for skolens  

ledelse, koordinator/Olweus kontaktperson for 

undersøkelsen, minst to av nøkkelpersonene og 

ytterligere én representant for lærerne. 

 

I tillegg utpekes en person i skolens personale 

som koordinator for programmet. Koordinato-

ren har praktiske oppgaver knyttet til organise-

ring av det løpende arbeidet med organisering 

og aktiviteter rundt OBPP ved skolen. Skoler som 

deltar i OBPP oppretter en eller flere pedago-

giske samtalegrupper. Hver gruppe ledes av to 

nøkkelpersoner, og består av maksimalt 15  

ansatte ved skolen. Samtalegruppene er sentrale 

for å gjennomgå materiell som Personalveiled-

ningen (Olweus, 2012) og boken Mobbing i sko-

len (Olweus, 1992). Presentasjon av materiellet 

blir fordelt på en rekke møter, med ett  

kapitel eller deler av et kapitel som utgangs-

punkt for hvert møte. I samtalegruppemøtene in-

viteres ansatte til å komme med kommentarer, 

spørsmål, diskusjon og rapportering av egne  

relevante erfaringer. En del av arbeidet i samta-

legruppene består i at de ansatte kan prøve ut 

systematiske metoder slik som å observere ele-

venes atferd, gruppeprosesser eller for å av-

dekke mobbing. Det forutsettes at lederne av 

samtalegruppene har god erfaring fra voksenpe-

dagogisk arbeid og har en viss autoritet i en slik 

gruppe. 

 

Før oppstart i arbeidet med OBPP knyttes  

skolen til en instruktør, som har som oppgave å 

bistå skolen på ulike måter under implemente-

ringsperioden. Instruktører i OBPP gjennomgår 

opplæring. Skoler kan benytte seg av allerede  

utdannede instruktører eller søke om at noen 

ved egen skole eller kommunes ansatte får 

denne opplæringen i implementeringsperioden. 

En instruktør kan bistå inntil fire skoler under 

innføringen, men vanlig praksis er at hver skole 

har egen instruktør under innføringen. En av in-

struktørenes oppgave er å gi opplæring til nøk-

kelpersoner som leder samtalegrupper under 

implementeringen. Opplæringen av instruktø-

rene går over 12 dager og består av undervisning 

og veiledning. Instruktørene sertifiseres på bak-

grunn av opplæringen. Førstegangssertifisering 

gis for tre år, og deretter for fem år om gangen. 

Kriteriet for sertifisering av instruktørene er  

deres deltagelse på regionale eller nasjonale 

nettverk for Olweus-instruktører. Skolene får til-

bud fra programeier om å utdanne en  

instruktør2 for å øke skolens mulighet for lang-

siktig bruk av programmet. Disse instruktørene 

(instruktør2) får en kortere opplæring på seks 

dager. Instruktøren er veileder for nøkkelperso-

nene, og i forkant innføringsperioden deltar  

nøkkelpersonene på ett to-dagers nøkkelperson-

kurs. 

 

Det er utarbeidet et omfattende materiell til 

programmet, som benyttes i informasjon og im-

plementering av tiltaket. Samordningskomi-

téen/skolemiljøutvalget har det overordnede 

ansvaret for implementeringen av programmet 

ved skolen, og arrangerer i løpet av halvannet år 

som oftest fire-fem møter i løpet av implemen-

teringsperioden. Som en del av materiellet i 

OBPP inngår Olweus’ elevspørreskjema om 

mobbing (Olweus m. fl., 2015; Olweus, 1996) 

som administreres 3-4 måneder før innføring av 

programmet og ett, og ofte flere, år etter den 

første kartleggingen for å evaluere effekten av 

programmet. Det kan diskuteres om dette kan 

sies å være en del av implementeringsstrate-

gien, men resultatene for den systematiske kart-

leggingen presenteres for skolene i en rapport. 

Denne rapporten inneholder viktig og lett for-

ståelig informasjon om blant annet forekomsten 

av mobbing. Kartleggingen som inngår i OBPP 

gir dermed et grunnlag for systematisk arbeid 

med forebygging og reduksjon av mobbing ved 

https://ungsinn.no/post_tiltak_arkiv/olweus-programmet-obpp-2-utg/
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skolen og bidrar med struktur i arbeidet. Slik vil 

dette arbeidet inngå i implementeringsstrate-

gien i programmet. 

 

OBPP har utviklet et system for kvalitetssikring 

av programmet (Baraldsnes m. fl., 2017). Det pri-

mære målet med systemet er å sikre tilfredsstil-

lende standard på arbeidet med programmet,  

etter at implementeringsperioden er over.  

 

Etter at OBPP er implementert ved en skole, kan 

skolen sertifiseres som en «Olweus-skole» gjen-

nom kvalitetssikringssystemet. Formålet med 

dette er å støtte skolenes arbeid med å vedlike-

holde bruken av OBPP etter implementeringspe-

rioden. Det er utviklet en 13. punkts minimums-

standard for gjennomføring av programtiltakene 

og kvalitetssikringsarbeidet ved skolene. Denne 

standarden er lagt til grunn for utarbei-

dede sjekklister som benyttes i den  

løpende interne avvikshåndteringen. Hvert 

tredje år etter fullført implementering, gjennom-

føres en revisjon av skolene som ønsker  

resertifisering, der skolens samlede dokumenta-

sjon i form av sjekklister, referater og skjema blir 

gjennomgått av ekstern revisor, som er en opp-

lært Olweus-instruktør. Denne revisjonen legges 

til grunn for en vurdering, som gjøres av 

programleverandør, om skolen vil kunne opp-

rettholde sin sertifisering som Olweus-skole  

eller ikke. Revisjonen gjennomføres av en sertifi-

sert instruktør som vurderer skolen etter stan-

darden og rektors beskrivelse av skolens arbeid 

med å forebygge mobbing. Dette gir også pro-

grammet mulighet til å følge opp skolene, og tilby 

dem ytterligere støtte og veiledning i de tilfellene 

skolene har behov for eller ønsker dette. 

 

Oppsummert inneholder OBPP element som har 

som mål å sikre implementeringskvalitet, som 

omfatter støtte til implementering, kvalifika-

sjonskrav til og utdanning av sentrale aktører i 

programmet. Videre gis det opplæring i tiltaket, 

det har en sertifiseringsordning for instruktører 

og for skoler, det er utviklet et kvalitetssikrings-

system og det gis veiledning og støtte til kommu-

ner, skoler og ansatte i programmet. Retningslin-

jer for datainnsamling og verktøy for vedlikehold 

av effekter er utviklet. 

 

 

Kostnader 
I følge tiltakseier er de direkte kostnadene for 

skolene, når de skal innføre programmet, knyttet 

til frikjøp til utdanning av instruktører (12  

arbeidsdager pr instruktør, pluss seks arbeids-

dager dersom skolene vil gi opplæring av in-

struktør2), eller frikjøp av en allerede sertifisert 

instruktør. Skolene har også noe direkte kostna-

der knyttet til kjøp av materiell til selvkostpris, 

utover det som er gratis. Samlet er de direkte 

kostnadene knyttet til innføringen av OBPP sti-

pulert til kr 10.-15.000 for hver skole (for mate-

riell).  I tillegg kommer andre direkte kostnader 

knyttet til frikjøp av instruktør og indirekte kost-

nader knyttet til tidsbruken til personalet. Ifølge 

tiltakseier utgjør halvannen time for hver ansatt, 

annenhver uke i implementeringsperioden over 

halvannet skoleår. 

 

Problemstilling for artikkelen 
Formålet med denne kunnskapsoppsumme-

ringen er å vurdere om OBPP mot mobbing og 

antisosial atferd kan antas å være virksomt tiltak 

til dette formålet i norsk grunnskole. 

 

Metode 
Det ble søkt systematisk etter studier om tiltaket 

i databasene Embase, Medline, PsycINFO, Norart, 

Cochrane, Cristin, Nora, Scopus, Campbell og 

Blueprint (30.mars 2016). I tillegg er tiltakseier i 

Norge kontaktet for utfyllende informasjon som 

manualer, veiledere og forskingsdokumentasjon 

som ikke ble fanget opp av søket, samt informa-

sjon om implementeringsstrategier og kvalitets-

sikring.  

 

Denne artikkelen bygger på en tidligere beskri-

velse av OBPP beskrevet i Ungsinn (Drugli & 

Eng, 2014), og er revidert i henhold til nye pro-

sedyrer og kriterier for tidsskriftet Ungsinn 

(Martinussen m. fl., 2016). 

 

Studiene som er inkludert i denne vurderingen, 

representerer nær 40-års utviklingsarbeid og 

evalueringsstudier. Særlig de tidlige studiene er 

publisert uten dagens krav til dokumentasjon og 

avanserte statistiske analyser. De fleste effekt-

studiene mangler for eksempler dokumentasjon 

av effektstørrelser i de opprinnelige publikasjo-

nene. Derimot er effektstørrelser oppgitt i en 

https://ungsinn.no/post_tiltak_arkiv/olweus-programmet-obpp-2-utg/
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meta-analyse av Ttofi og Farrington (2009; 

2011; Gaffney, Ttofi & Farrington, 2019).  

Gjennom personlig kommunikasjon med Dan  

Olweus er det klarlagt at grunnlaget for bereg-

ning av effekter hos Ttofi og Farrington (2011; 

Gaffney m. fl., 2019), bygger på data som er inn-

hentet fra Olweus-gruppen. De er ikke basert på 

opplysninger i de publiserte studiene, da disse 

ikke gir grunnlag for å beregne effektstørrelse. 

Resultater fra den nyeste meta-analysen  

(Gaffney m. fl., 2019) er derfor lagt til grunn for 

vurdering av effektstørrelser i denne rapporten.   

 

Resultater 
Det ble identifisert seks egne norske effektstu-

dier, tre egne effektstudier fra USA og to uav-

hengige studier fra USA, to internasjonale meta-

analyser og en internasjonal kunnskaps- 

oppsummering. 

 

Gjennomgang av beskrivelser 
Vurdering av tiltakets (OBPP) beskrivelse er 

presentert i Tabell 1. Bakgrunnen for program-

met er godt beskrevet i forhold til både omfang 

og konsekvenser av mobbing. Målgruppen er 

elever i grunnskolen. Hovedmålet er godt  

beskrevet, og også noen sekundære målset-

ninger ved bruk av programmet. Videre er det 

godt organisert og strukturert. 

 

Resultatene inkluderer en oppsummering av til-

takets beskrivelse, effektstudier, forskningsme-

todisk kvalitet og implementeringskvalitet. En 

utfordring i vurderingen er at flere av studiene 

er rapportert i flere publikasjoner. Det er derfor 

lagt vekt på å unngå duplikater.  

 

Effektstudier 
Det er gjennomført total seks effektstudier av 

programmet i Norge (se Tabell 2) og tre egne  

effektstudier i USA (Limber m. fl., 2004; Pagliocca 

m. fl., 2007; Schroeder m. fl., 2012; Limber m. fl., 

2013; Limber m. fl., 2018). De fleste norske  

studiene (fem) har benyttet et utvidet aldersko-

hort-design (Olweus, 2005), mens «Den nye  

Bergenstudien» har et ikke-randomisert gruppe-

design med intervensjons- og kontrollskoler. I  

tillegg er det gjennomført et 5-årig oppfølgings-

studie med et utvidet alderskohort-design i 14 

Oslo-skoler (Olweus & Limber, 2010b). Gjennom-

gående viste alle studiene en nedgang både i  

andelen barn som mobbet og andelen barn som 

ble mobbet, med e reduksjon på mellom 30 og 60 

%. Resultatene fra de norske evalueringsstudiene 

er publisert i bokkapitler (Olweus, 1991, 1999; 

Olweus & Limber, 2010a), rapporter (Olweus, 

Brevik & Solberg, 2015) og i internasjonale tids-

skrift (Olweus, 1994, 1997 2005; Olweus m. fl., 

2018).  I vurderingen av om OBPP har effekt i 

Norge, vektlegges de norske studiene siden de er 

mest relevante for vurderingen i Ungsinn. I tillegg 

blir en av studiene fra USA (Limber m. fl., 2018) 

som har en særlig robust metodisk tilnærming  

inkludert i en totalvurdering, selv om den ikke er 

spesifikt vurdert. Øvrige nasjonale og inter- 

nasjonale studier er omtalt, men ikke videre  

drøftet. En oversikt over de norske effektstudiene 

er gitt i tabell 2. 

 
Tabell 1. Vurdering av tiltakets beskrivelse. 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensjoner i  
beskrivelsen 

Ikke  
beskre-
vet 

Noe  
beskre-
vet 

Godt  
beskre-
vet 

Problembeskrivelse   X 

Målgruppe   X 

Hovedmål   X 

Sekundærmål   X 

Utforming av  
tiltaket 

  X 

Metoder som  
benyttes 

  X 

Kjerneelementer/ 
fleksibilitet 

  X 

Utøvere av tiltaket   X 

Manual/veileder for 
utøvere 

  X 

Materiell for  
mottakere av  
tiltaket 

  X 

Undersøkelser  
Som styrker 
beskrivelsen 

  X 
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 Tabell 2. Oversikt over inkluderte norske effektstudier. 

 
Studiene som inngår 

A. Den første Bergenstudien (Bergen1) ble gjen-

nomført med tre måletidspunkt i perioden 1983-

1985. Totalt 2500 elever fordelt på 112 klasser 

ved 42 skoler deltok i studien, fra 4.-7. trinn  

(Olweus, 1991; 1997; Olweus & Limber, 2010ab; 

Olweus & Alsaker, 1991). Den første undersøkel-

sen (baseline måling) ble gjennomført i 1983 for 

fire alderskohorter, med rundt 700 elever i hver 

kohort (T1). Ved andre undersøkelse (T2) del-

tok 5-7.trinn (1984) og ved tredje undersøkelse 

(T3) deltok 6. og 7.trinn (1985). Resultatene 

viste en relativ reduksjon av elever som oppgav 

«bli mobbet» ved T2 på 62 % (fra 10,0 % ved T1 

til 3,8 % ved T2, med absolutt endring på 6,2 %). 

Andelen elever som «mobber andre» viste en  

relativ reduksjon på 33 % (absolutt endring på 

2,6 %, fra 7,6 % ved T1 til 5.1 % ved T2). Ved T3 

(som var 20 måneder etter T1), deltok 6. og 7. 

trinn. Det viste en samlet relativ reduksjon fra 

T1 til T2 for andelen elever som ble mobbet var 

64 % (fra 10 til 3,6 %). Relativ reduksjon for ele-

ver som mobbet var 52,6 % (fra 7,6 % ved T1 til 

3,6 % ved T3). Samlet viste resultatene en sterk 

umiddelbar effekt blant elevene som var utsatt 

for mobbing, som ble opprettholdt ett år senere. 

Studie Artikkel Hensikt Forsknings-design Utvalg Måletids-
punkt 

A. Den første 
Bergen studien 
 
 

 

Olweus, 1991, 1997; 
Olweus & Limber, 
2010ab; Olweus &  
Alsaker, 1991; Ttofi & 
Farrington, 2011 ,  
Gaffney, Ttofi &  
Farrinton, 2019 

Måle reduksjon av 
mobbe andre og bli 
mobbet og antisosial 
atferd gjennom OBPP 
(T1, T2 og T3). 

Utvidet alderskohort 
design, T1, T2 og T3 

N = 2500 elever, 112 klas-
ser, 42 skoler 4.-7. trinn 

Tre måletids-
punkt i  
perioden 
1983-1985 

B. Den nye  
Bergen studien 

 

Olweus, 2005; Ttofi & 
Farrington, 2011, 
Gaffney, Ttofi & 
Farrinton, 2019   

Måle reduksjon av 
mobbe andre og bli 
mobbet og antisosial 
atferd gjennom OBPP 

Ikke-randomisert 
gruppedesign med  
intervensjons- og  
kontroll skoler 
(‘‘extended selection 
cohorts’’ quasi- 
experimental design) 

2400 elever ved 5.-7. 
trinn, fra 11 interven-
sjonsskoler og 
11 kontrollskoler 

To måletids-
punkt 1997 
og 1998 

C. Oslo 1  
studien (Oslo-
prosjektet) 

Olweus & Limber, 
2010ab, Ttofi &  
Farrington, 2011, 
Gaffney, Ttofi &  
Farrinton, 2019   

Måle reduksjon av 
mobbe andre og bli 
mobbet og antisosial 
atferd gjennom OBPP 

Utvidet alderskohort 
design. To måletids-
punkt med ett års  
mellomrom. 

900 elever fra 5.- 7. trinn To måletids-
punkt 1999 
og 2000 

D. Den nye  
nasjonale  
satsningen mot 
mobbing  

Olweus & Limber, 
2010ab, Ttofi &  
Farrington, 2011, 
Gaffney, Ttofi &  
Farrinton, 2019 

Måle reduksjon av 
mobbe andre og bli 
mobbet og antisosial 
atferd gjennom OBPP 

Tre separate undersø-
kelser eller utvidet  
alderskohort design ut 
fra når programmet 
ble implementert ved 
skolene 

N = 8299 elever fra 56 
skoler deltok i 2001, 
4083 elever fra 46 sko-
ler i 2002 og 8238 elever 
fra 58 skoler i 2003, 4.-7. 
trinn 

To måletids-
punkt for tre 
forskjellige 
kohorter av 
skoler 
(2001-2003) 

E. Oslo 2  
studien 

Olweus & Limber, 
2010b, Ttofi &  
Farrington, 2011,  
Gaffney, Ttofi &  
Farrinton, 2019  

Måle reduksjon av 
mobbe andre og bli 
mobbet og antisosial 
atferd gjennom OBPP 

Utvidet alderskohort 
design 

14 av de 24 skolene som 
deltok i den første ko-
horten i «den nye nasjo-
nale satsningen mot 
mobbing». Ca. 3000  
elever på hvert måletids-
punkt 

Tre måletids-
punkt, 2001, 
2002 og 
2006  

F. Studie av 
langtidseffekter 

Olweus, Breivik &  
Solberg, 2015; 2018 

Måle langtidseffekter 
av mobbing gjennom 
OBPP 

Elevundersøkelsen 
(Udir) og Olweus- 
undersøkelsen koplet 
sammen. To katego-
rier av skoler ble  
identifisert: A-skoler 
(66/70 skoler): de 
hadde gjennomført tre 
eller fire av de årlige 
Olweus- 
undersøkelsene i  
perioden 2007-2010. 
B-skoler (95/102  
skoler): hadde ikke 
gjennomført Olweus-
undersøkelsen i 
samme periode  

Barneskoler som imple-
menterte programmet i 
perioden 2001-2005. 
Langtidseffekter ble 
målt i perioden 2007-
2010 

Fire måle-
tidspunkt 
2007-2010 

https://ungsinn.no/post_tiltak_arkiv/olweus-programmet-obpp-2-utg/
https://ungsinn.no/post_tiltak_arkiv/olweus-programmet-obpp-2-utg/


Olweus programmet  

 

Havik, T. & Ertesvåg, S. (2020). Kunnskapsoppsummering og klassifisering av tiltaket Olweus programmet (OBPP) – et 

skoleomfattende program mot mobbing og antisosial atferd (2. Utg). Ungsinn 1:3 Hentet fra: https://ung-

sinn.no/post_tiltak_arkiv/olweus-programmet-obpp-2-utg/ 

10 

 

Effekten på elever som mobbet andre var mer 

gradvis over de to årene i denne studien. 

Det ble også funnet signifikant reduksjon i anti-

sosial atferd (som vandalisme, tyveri og skulk) 

for 5. og 7. trinn fra T1 til T2, og i 5. trinn fra T1 

til T3, mens endringene for 6. trinn var margi-

nale både ved T2 og T3 (Olweus, 1991). Det ble 

også registrert forbedringer i det sosiale klimaet 

i klassene: bedre orden og disiplin, elevene fikk 

et mer positivt forhold til hverandre og en mer 

positiv innstilling til skolen og skolearbeidet.  

 

Videre ble det funnet at det i klasser der de i 

større grad hadde implementert de sentrale 

klassebaserte tiltakene i programmet, viste 

større reduksjon i mobbeatferd enn i klasser 

som i mindre grad hadde implementert slike til-

tak (Olweus & Alsaker, 1991; Olweus & Kalle-

stad, 2010), uttrykt i form av en ”dose-respons” 

effekt, r = 0,52. Effektstørrelser er beregnet med 

odds ratio (OR)  for å utsette andre for mobbing 

OR = 1,69 (CI  = 1,25 – 2,28) og bli utsatt for 

mobbing OR = 2,89 (CI = 2,14 - 3,90)1. Begge  

effektene var i favør av programmet og kan  

betegnes som små til middels effekter (Chen,  

Cohen & Chen, 2010).  

 

B. Den nye Bergen studien (Bergen 2) er en ikke-

randomisert studie (Olweus, 2005). Data er fra 

2400 elever ved 5.-7. trinn, fra 11 intervensjons- 

og 11 kontrollskoler. Det er to måletidspunkt 

(1997 og 1998). Ved intervensjonsskolene ble 

det funnet en relativ reduksjon i det å «bli mob-

bet» på 23,6 % (en absolutt reduksjon på 3 %). 

Ved kontrollskolene ble det funnet en økning i 

det å «bli mobbet». Ved intervensjonsskolene ble 

andelen elever som «mobber andre» redusert 

med 21,4 % (fra 5,6 til 4,4 %). Ved kontrollsko-

lene økte andelen elever som «mobber andre» 

med 38,6 % (fra 4,1 til 5,6 %). Nedgangen var 

svakere enn i den første Bergensstudien. Det kan 

skyldes at programmet hadde vært i bruk i seks 

og ikke i åtte måneder da T2 ble gjennomført, i 

tillegg til at det samtidig var en ny nasjonal lære-

plan som ble innfødt. Det kan ha bidratt til 

mindre systematisk implementering av pro-

grammet på skolene. Men resultatene kan tyde 

på at det var mindre mobbing ved skolene i pro-

                                                 
1 Effektstørrelsene for studiene A-E er hentet fra Gaffney, 

Ttofi & Farrington (2019).  

grammet sammenlignet med kontrollskolene. Ef-

fektstørrelser for å utsette for andre for mobbing 

OR = 1,77 (CI = 0,97 – 3,22) og å bli utsatt for 

mobbing OR = 1,44 (CI = 0,96 - 2,16)1. Begge 

kan betegnes som små til middels effekter 

(Chen, m. fl., 2010). 

 

C. Oslo 1 studien eller Oslo-prosjektet mot mob-

bing ble gjennomført i 1999-2000. Data var fra 

900 elever ved 5.- 7. trinn (to måletidspunkt 

med 1 års intervall). Det ble funnet nedgang i det 

å «bli mobbet» på samlet 42,7 % (fra 14,3 til 8,3 

%) og 51,6 % for å «mobbe andre» elever (fra 

6,6 til 3,1 %) (Olweus & Limber, 2010ab).  I den 

første Oslo-studien deltok også et ungdomssko-

letrinn (8. trinn ved T1). Resultatene viste en  

relativ reduksjon på 32 % av elever som «blir 

mobbet» (fra 9,2 % ved T1 til 6,3 % ved T2).  

Antall elever på 8.trinn som var inkludert i  

studien er ikke oppgitt, heller ikke resultater for 

elever som «mobber andre». Effektstørrelse for å 

utsette for andre for mobbing OR = 2,14  

(CI =1,18 – 3,88) og å bli utsatt for mobbing  

OR = 1,81 (CI = 1,23 - 2,66)1, som tilsvarer små 

effekter (Chen m. fl., 2010). 

 

D. Den nye nasjonale satsningen (Olweus New 

National) mot mobbing ble gjennomført fra høs-

ten 2001 og var et resultat av regjeringens  

beslutning om å tilby Olweus-programmet og  

senere også andre program mot mobbing til alle 

norske grunnskoler. Den inkluderer tre separate 

undersøkelser eller kohorter ut fra når program-

met ble implementert ved skolene (2001-2003). 

I alt 8299 elever fra 56 skoler deltok i 2001, 

4083 elever fra 46 skoler i 2002 og 8238 elever 

fra 58 skoler i 2003, samlet ca. 20 000 elever i  

4.-7. trinn (Olweus & Limber, 2010ab). De kan 

alle sammenliknes med data fra påfølgende  

kohorter. Dermed kan en få undersøkt om noe 

av forbedringene over tid kan forstås som  

«historieeffekter», men det var ingen holdepunk-

ter for en slik forklaring i noen av de tre studiene 

(Olweus & Limber, 2010a, s. 390). Programeva-

lueringer for de tre første kohortene av skoler, 

og den relative reduksjonen av elever som «blir 

mobbet» var ca. 33 % i alle tre kohortene  

(absolutt reduksjon varierte mellom 4,5 og 4,9 

%). Når det gjelder andelen elever som «mobber 
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andre» var den relative reduksjonen for de tre 

kohortene 37, 48 og 49 %, mens absolutt reduk-

sjon var 2,1 %, 2,8 % og 2,5 %. Mer detaljerte 

analyser viste at det var tilnærmet like resultat 

for jenter og gutter og at det også hadde skjedd 

endringer på andre områder enn selve utfallsva-

riablene. Blant annet rapporterte elevene at læ-

rerne og særlig kontaktlærerne hadde gjort be-

tydelig mer enn tidligere for å motvirke mobbing 

(Olweus, 2005). Dette kan styrke validiteten til 

konklusjonen om at de positive forandringene 

var en følge av programmet og ikke noe annet. 

 

Denne studien inkluderte også evaluering på 8. 

og 9. trinn fra 14 skoler. Antall elever er ikke 

oppgitt. Undersøkelser ble gjort ved T1, T2 (et-

ter 8 måneder) og T3 (etter 20 måneder). Det 

ble ikke funnet noen endring for elever som «blir 

mobbet» fra T1 til T2, men det var en relativ re-

duksjon på 27,5 % fra T1 til T3 (fra 8 til 5,8 %). 

For elever som «mobber andre» var det en rela-

tiv reduksjon på 31 % fra T1 til T3 (fra 6,1 til 4,2 

%). Forskerne mener dette kan indikere at det 

tar lengre tid å oppnå gode resultater på ung-

domstrinn sammenlignet barnetrinn, og at de 

viktige programkomponentene ikke blir like 

godt implementert i ungdomstrinnet (Olweus & 

Limber, 2010b; Olweus & Kallestad, 2010). Ol-

weus, Breivik og Solberg (2015) skriver i sin ar-

tikkel at de har tilgang til data fra mer enn 100 

skoler med ungdomsskoletrinn, og at disse ana-

lysene kommer i en senere rapport. Effektstør-

relse for å utsette andre for mobbing OR = 1,74 

(CI = 1,58 – 1,93) og å bli utsatt for mobbing OR 

= 1,53 (CI = 1,44 – 1,63), som kan betegnes som 

små effekter (Chen m. fl., 2010). 

 

E. Oslo 2 studien (Olweus & Limber, 2010b) ink-

luderte 14 av de 24 skolene som deltok i den 

første kohorten i «den nye nasjonale satsningen 

mot mobbing», gjennomførte datainnsamling de 

fleste årene i perioden 2001-2006, med rundt 

3000 elever på hvert måletidspunkt. Det ble  

funnet en reduksjon av nivået av mobbing («bli 

mobbet» og «mobber andre») etter åtte måne-

ders intervensjon. Det lavere nivået av mobbing 

holdt seg de neste fire årene. Elever som «blir 

mobbet» var 14 % ved T1 (2001), 9,8 % ved T2 

(2002) og 8,4 % ved T3 (2006). Dette utgjør en 

                                                 
2 Noen flere skoler er innlemmet i Olewus, Breivik, & Sol-

berg, 2018, sammenlignet med studien fra 2015. 

relativ endring på 40,0 % fra 2001 til 2006, og 

en absolutt endring på 5,6 %. For elever som 

«mobber andre» var endringen fra 5,5 % ved T1, 

2,8 ved T2 og 2,7 i 2006, en relativ endring på 

50,9 % og en absolutt endring på 2,8 %. Ingen av 

enkeltelevene som deltok i den første undersø-

kelsen i 2001 deltok i 2006 (de hadde gått ut av 

skolen). Det kan tyde på at det hadde skjedd en 

varig endring i skolekulturen i de deltakende 

skolene, og som gjenspeiler seg i svarene for nye 

elevgrupper flere år etter at programmet ble 

innført. Effektstørrelse for å utsette andre for 

mobbing OR = 1,75 (CI = 1,35 – 2,26) og å bli ut-

satt for mobbing OR = 1,48 (CI= 1,25 - 1,77). 

Også her betegnes effektene som små (Chen m. 

fl., 2010). 

 

F. Langtidseffekter av programmet er undersøkt 

blant barneskoler som implementerte program-

met i perioden 2001-2005 (Olweus m. fl., 2015; 

Olweus, Breivik og Solberg, 2018). Opplysninger 

fra Elevundersøkelsen (Udir) og fra Olweus-un-

dersøkelsen ble koplet sammen, der evaluering 

av å bli utsatt for mobbing ble inkludert. To kate-

gorier av skoler ble identifisert: 66/702 skoler 

ble kategorisert som A-skoler, skoler som hadde 

gjennomført tre eller fire av de årlige Olweus-

undersøkelsene i perioden 2007-2010 (skoler 

som de derfor antar å fortsatt bruke program-

met). I alt 95/1021 skoler ble kategorisert som 

B-skoler, og som ikke hadde gjennomført  

Olweus-undersøkelsen i perioden 2007-2010  

(Olweus m. fl., 2015; 2018). Når en sammenlig-

ner forekomst av mobbing hos de to skolegrup-

pene, basert på svar fra elevundersøkelsen, er 

det mulig å vurdere langtidseffektene av pro-

grammet. Resultatene indikerte at elever ved  

A-skoler rapporterte gjennomsnittlig 22,8 % 

mindre forekomst av mobbing i perioden 2007-

2010 enn elever ved B-skoler, selv om de to 

gruppene rapporterte tilsvarende forekomst av 

mobbing ved avslutningen av implementering av 

programmet i 2003. Sammenliknet med lands-

gjennomsnittet for barneskoler i den samme 

oppfølgingsperioden ligger nivået av mobbing 

2,5 % poeng lavere for elever på skoler med  

senere videreføring (9,6-7,1 %), som tilsvarer en 

relativ differanse på 30 %. Elever ved skolene 

som ikke hadde vedlikeholdt OBPP var kun 0,4 
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% poeng under landsgjennomsnittet i oppføl-

gingsperioden. Disse resultatene gir holdepunkt 

for å hevde at det er langtidseffekter av OBPP, 

men under forutsetning av at programmet blir 

vedlikeholdt i skolene. Gjennomsnittlig effekt-

størrelse for elever ved skoler uten og med  

senere videreføring av OBPP: Bli utsatt for  

mobbing OR = 1,31 (CI= 1,14 – 1,51), som til-

svarer små effekter (Chen, m. fl., 2010). 

 

I regi av Utdanningsdirektoratet publiserte 

forskningsinstituttet NIFU en analyse av de  

nasjonale elevundersøkelsene (Lødding & Vibe, 

2010), som viste at omfanget av mobbing ikke 

var lavere på skoler som hadde brukt antimob-

beprogrammer. Dette bidro til å reise kritiske 

spørsmål om effekter av de ulike programmene. 

Senere, også på oppdrag fra Utdanningsdirekto-

ratet, har NOVA og Arbeidsforskningsinstituttet 

gjennomført en vurdering av elevens psykososi-

ale miljø i grunnskolen, der blant annet OBPP ble 

evaluert (Eriksen m. fl., 2014). Målet var en  

uavhengig vurdering av de effektstudiene som 

programeier selv har foretatt og å analysere  

bruken av program i praksis – hvordan skoler 

tar i bruk, velger og erfarer å jobbe med pro-

gram. Rapporten konkluderer med at Olweus 

programmet har redusert mobbing på 1990- og 

2000-tallet og at resultatene er konsistente.  

Forfatterne setter kun et spørsmålstegn ved hva 

elevene legger i mobbebegrepet når de svarer på 

spørreundersøkelsen.  

 

Utenlandske evalueringer 

Utenlandske evalueringer av programmet er 

gjort av programutvikler sine samarbeidspart-

nere i USA. En studie ble gjennomført i South  

Carolina på midten av 1990-tallet (Limber m. fl., 

2004), i California på 2000-tallet (Pagliocca m. 

fl., 2007) og i Pennsylvania (Schroeder m. fl., 

2012; Limber m. fl., 2013; Limber m. fl., 2018).  

 

I studien i South Carolina ble 11 kontrollskoler i 

4.-6.trinn (N = 2025) matchet med 28 interven-

sjonsskoler (N = 4229). Programmet var ikke 

systematisk videreført andre året (Olweus & 

Limber, 2010ab). Det ble funnet signifikant tid x 

gruppeinteraksjon for det å «mobbe andre». Det 

var en reduksjon av andelen elever som «mob-

ber andre», fra 23,6 til 19,9 % i intervensjons-

skolene, mens det ble funnet en økning fra 18,5 

til 20,7 % for T1 og T2 ved kontrollskolene. Den 

relative reduksjonen av elever som «mobber 

andre» ved intervensjonsskolene var 27,6 %  

(p < 0,001). Det ble også funnet positive og  

signifikante effekter av programmet når det gjel-

der utvikling av antisosial atferd som vandalise-

ring, disiplinproblemer og lignende. Det ble 

imidlertid ikke funnet noen endring i andelen 

elever som «blir mobbet». Undersøkelsen ble i 

hovedsak gjennomført i skoler på landsbygda og 

med en relativt stor andel afro-amerikanske  

elever. I en oppfølging ett år etter ble det ikke 

funnet noen endring i mobbeatferd fra baseline. 

Det kan komme av svak implementering av  

programmet (Limber m. fl., 2004).  

 

Studien i California ble gjennomført ved tre  

skoler over en treårsperiode (Olweus & Limber, 

2010b; Pagliocaa m. fl., 2007). Det ble funnet en 

nedgang i andel elever som rapporterte å «bli 

mobbet» på 21 % etter ett år og 14 % etter to år, 

og en nedgang i andel elever som rapporterte å 

«mobbe andre» på 8 % etter ett år og 17 % etter 

to år.  

 

To større implementerings- og evalueringspro-

sjekter (PA CARES - distriktsomfattende imple-

mentering - og HALT! –skolebasert implemente-

ring) er gjennomført i Pennsylvania med ca. 210 

deltagende skoler og ca. 71 000 elever i 3.-11. 

klasse ved programstart. Studiene er basert på et 

utvidet alderskohortdesign (Schroeder m. fl., 

2012; Limber m. fl., 2013; Limber m. fl., 2018). 

Den mest omfattende evalueringen av OBPP 

(Limber m. fl., 2018) er gjennomført som del av 

disse prosjektene. Utvalget omfattet elever ved 

skoler som hadde gjennomført standard imple-

mentering, definert som å ha gjennomført  

pretest og posttest av Olweus Bullying  

Questionnaire. Det argumenteres for at dette er 

en indikasjon på at programmet er introdusert 

ved skolen i en standardisert måte, selv om det 

ikke er noen indikasjon på hvor tro man har 

vært til programmet. Et delutvalg på 95 skoler 

(ca. 31600 elever ved pretest) som gjennomførte 

undersøkelsen opptil fire ganger, ble ytterligere 

kartlagt. Totalt inngikk over 70000 elever i  

utvalget. Limber og kollegaene (2018)  rapporte-

rer positive resultater med reduksjon i mobbing 

og andre relevante utfallsvariabler,  

effektstørrelsene er små til middel (OR = 1,50 

(CI = 1,43 - 1,58) for å utsette andre for  
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mobbing og OR = 1,19 (CI = 1,15 – 1,23)) for å 

bli mobbet (Chen m. fl., 2010). Generelt var  

effektene større jo lengre skolene deltok i under-

søkelsene. Langtidsstudien indikerte økt empati 

med medelever som ble utsatt for mobbing, og 

reduksjon i vilje til å delta i mobbing. I tillegg  

beskriver elevene at de opplever økt innsats mot 

mobbing, både fra lærere og medelever.  Studien 

har et robust forskingsdesign og avansert  

metodisk tilnærming (flernivåanalyser). Resul-

tatene gir støtte for effekten av OBPP i USA for 

elever tilsvarende småskole-, mellom- og  

ungdomstrinnet i Norge.  

 

Ifølge tiltaksutvikler er det også gjennomført to 

uavhengige evalueringsstudier i USA der pro-

gramutvikler verken direkte eller indirekte har 

vært involvert. Det ene er i Philadelphia og det 

andre i Washington. I Philadelphia ble effektene 

av programmet undersøkt i seks skoler som hver 

hadde fra 456 til 1295 elever (Black & Jackson, 

2007). Det ble gjennomført en spørreundersø-

kelse og observasjoner av mobbeatferd i situa-

sjoner beskrevet av elevene der mobbing hyppig 

fant sted. Resultatene viste at etter fire år hadde 

forekomsten av mobbeatferd i risikosituasjo-

nene falt med 45 % basert på observasjoner, 

men resultatene fra spørreundersøkelsen kan 

ikke analyseres fordi frafallet var for stort. 

 

I den andre uavhengige studien som ble  

gjennomført i Washington, ble programmet inn-

ført ved syv skoler og sammenlignet med tre 

kontrollskoler, som innførte andre tiltak mot 

mobbing (Bauer m. fl., 2007). Resultatene viste 

at Olweus-skolene i større grad implementerte 

kjerneelementene i programmet enn kontroll-

skolene. Resultatene viste også en reduksjon i 

andel elever som rapporterte «relasjonell  

mobbing» på 28 % og «fysisk mobbing» på 37 %, 

men bare hos hvite elever, som utgjorde 40 % av 

elevene. For elevene fra andre etnisiteter ble det 

ikke funnet positive effekter.  

 

I følge tiltakseier er OBPP også implementert i et 

stort antall skoler i Litauen, Sverige og på Island, 

men det er ikke gjennomført systematiske evalu-

eringer av effekter eller implementering i disse 

landene.   

                                                 
3 https://www.blueprintsprograms.org/factsheet/olweus-

bullying-prevention-program 

Det finnes evalueringer fra England (Whitney, 

Rivers, Smith, & Sharp, 1994), Canada (Pepler, 

Craig, Ziegler, & Charach, 1994) og Irland 

(O’Moore & Minton, 2005).  Ifølge tiltakseier er 

dette tiltak som kun er inspirert av Olweus- 

programmet. 

 

Blueprint har vurdert kvaliteten av OBPP, og 

konkludert med at dette er et lovende program. 

Blueprint har gjennomgått mer enn 1400 pro-

grammer, men mindre enn 5 % av de er utpekt 

som «modell» og lovende programmer3. 

 

Videre har Ttofi og Farrington (2009, 2011) 

samt Gaffney, Ttofi og Farrington (2019)  

gjennomført meta-analyse av effekten av anti-

mobbeprogrammer fra hele verden. Til sammen 

fem av de norske studiene som er inkludert var 

basert på OBPP (Bergen 1 og 2, Oslo 1 og 2, samt 

den nye nasjonale studien). I meta-analysen 

inngikk studier med ulike design, men der man 

som et minimum hadde brukt en kontrollgruppe 

eller en sammenligningsgruppe. I denne studien 

ble Odds ratio (OR) benyttet som mål på effekt-

størrelse. Forfatterne konkluderte generelt med 

at skolebaserte anti-mobbe programmer er rela-

tivt effektive når det gjelder å redusere  

mobbing (både det å mobbe andre og å bli  

mobbet), men det var betydelig variasjon mel-

lom programmene når det gjelder effektivitet. 

OBPP og program som bygger på OBPP,  

omtales som de mest framgangsrike og pålitelige 

programmene med større effekter enn gjennom-

snittet. 

 

Forskingsmetodisk kvalitet 
Ettersom flere av artiklene/bokkapitlene om-

handlet samme studie, ble de ulike delstudiene 

først vurdert separat, deretter summert for hver 

studie (A-E), som presentert i Tabell 3.  

Vurderingen av metodisk kvalitet viser hver  

enkelt studies skåre for kriteriene 1) statistiske 

analyser, 2) målinger og måleinstrumenter, 3) 

indre validitet, 4) tro mot tiltaket (fidelity) og 5) 

ekstern validitet.  

 
De ulike studiene er publisert over en periode på 

nærmere 30 år. I denne perioden har kravene til 
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detaljnivå i rapportering av effektstudier, som for 

forsking generelt, økt. Rapporteringen av studi-

ene er vurdert etter dagens kriterier  

(Martinussen m. fl., 2016). Et resultat er at særlig 

noen av de eldre delstudiene trolig er vurdert 

med lavere kvalitet enn design og gjennomføring 

av studien skulle tilsi. Av denne grunn blir de ny-

este studiene tillagt avgjørende vekt i samlet  

vurdering av tiltaket.  

 
Tabell 3. Forskninsmetodisk kvalitet. 

Studie 1. Statistiske analyser  2. Måling  3. Indre validitet  4. Tro mot tiltaket 5. Ytre validitet  Gj. snitt 

A.  2,5 3 3 1 1 2,1 

B. 2 2 3 3 3 2,6 

C. 2,5 3 4 3 3 3,1 

D. 3 3 4 3 3 3,2 

E.  3 3 4 3 3 3,2 

F. 4 4 4 4 3 3,8 

Note. Ikke rapportert eller undersøkt = 0; Dårlig/ utilfredsstillende = 1; Tilfredsstillende = 2; Godt = 3; Svært godt = 4.  
A. Bergen 1; B. Nye Bergen; C. Oslo 1; D. Den nye nasjonale satsningen, E. Oslo 2; F. Studier over langtidseffekter.  
 
 

Statistiske analyser 

De statistiske analysene er i hovedsak basert på 

relativ og absolutt endring i andelen elever som 

blir utsatt for mobbing eller utsetter andre for 

mobbing.  Dette i henhold til hva som er etablert 

praksis i studier med utvidet kohort design av 

lavfrekvente fenomener som mobbing. Videre er 

det gjort analyser basert på ANOVA Kohort  

design (Studie A) og ikke-randomisert kvasi- 

eksperimentelt design (studie B). I andre studier 

benyttes Chi-square test for dokumentasjon av 

forskjeller mellom skoler som fortsatte og ikke-

fortsatte med Olweus-programmet (f.eks.  

Olweus m. fl., 2018). En styrke ved de statistiske 

analysene er at det allerede i tidlige studier (A og 

B) ble tatt hensyn til at dataene er avhengige 

(elever innen skoler) gjennom hierarkiske  

analyser (f.eks. Olweus & Alsaker, 1991). I studie 

B (Olweus, 2005) oppgis ingen informasjon om 

statistiske analyser utover at de tar hensyn til at 

dataene er hierarkiske.  

 

Studiene der det er benyttet kohort-design har 

forholdsvis høyt frafall på grunn av designet der 

elever (og eventuelt lærere) for hele klassetrinn 

falt fra ved skoleslutt og nye elever ble inkludert 

ved starten av et nytt år. Det er gjort vurderinger 

av sannsynligheten for seleksjonsbias som  

indikerer at denne type skjevhet i utvalget på 

bakgrunn av designet, ikke er tilstede. Det er ikke 

oppgitt frafall på elevnivå for de kohort som 

inngår i studien til enhver tid. I studien av lang-

tidseffekter (Olweus m. fl., 2018) er det gjort 

rede for frafall på skolenivå. De fant noe høyre 

frafall av skoler som ikke fortsatte med Olweus-

programmet etter implementeringsperioden 

sammenlignet med skoler som fortsatte med 

programmet.  

 

Målinger og måleinstrumenter 

Effekten av OBPP er målt på ulike utfallsmål  

innenfor mobbing og anti-sosial atferd.  Siden de 

fleste av studiene (A-F) er publisert i flere publi-

kasjoner der samme måleinstrument er benyttet 

som datakilde, har vi valgt å organisere denne 

delen av beskrivelsen etter måleinstrument. Må-

leinstrumenter for en rekke utfallsmål inngår i 

undersøkelsene, men vi avgrenser presentasjo-

nen til utfallsmål som er mest sentrale i rappor-

teringen, i hovedsak mobbing. 

 

Mobbing 

Forekomsten av mobbing er kartlagt gjennom en 

tidlig, og senere revidert, versjon av Olweus’ 

spørreskjema om mobbing (OSM). Den første 

versjonen ble utviklet i forbindelse med det 

første nasjonale initiativet mot mobbing i 1983 

(Olweus, 1986; 1992). Den reviderte versjonen 

(Olweus, 1996) omfatter 36 spørsmål med ulike 

aspekt ved å utsette andre for mobbing eller bli 

utsatt for mobbing. I tillegg stilles det noen 

spørsmål som dekker andre områder, som  

trivsel, venner og hvor mobbingen har foregått. 

Ved gjennomføring blir elevene presentert for en 

definisjon av mobbing og så skal elevene besvare 

hvor ofte de har blitt mobbet på skolen de siste 

månedene. Tilsvarende blir elevene spurt om de 

har mobbet andre. OSM har vært benyttet i en 
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rekke internasjonale studier både for evaluering 

av OBPP (f.eks. Limber m. fl., 2018) og uavheng-

ige studier (se Brevik & Olweus, 2015, for over-

sikt). 

 

I studie A (f.eks. Olweus & Alsaker, 1991) og F 

(Olweus m. fl., 2018) benyttes kun globale  

enkeltspørsmål om å utsette andre for mobbing, 

bli utsatt for direkte mobbing og bli usatt for  

indirekte mobbing. I studie B (Olweus, 2005) er 

det vist til at OSM er benyttet i datainnhenting. 

Det gis ingen informasjon om reliabilitetstesting 

av skalaer, og det er ikke klart hvilke testledd 

(globalt enkeltledd eller skala) som ligger til 

grunn for rapporteringen.  Måling av mobbing 

gjennom globale spørsmål er etablert praksis og 

det er argumentert for begrepsvaliditeten av de 

globale spørsmålene, og at det er høy korrelasjon 

mellom det globale målet og skalaer for samme 

fenomen (Solberg & Olweus, 2003). Det kan like-

vel være grunn til å være oppmerksom på  

bruken av globale enkeltspørsmål i dokumenta-

sjon av effekter av mobbing. I den psykometriske 

litteraturen er støtten for instrument med 

mange testledd omfattende, særlig i måling av 

komplekse fenomen som mobbing må sies å 

være. Særlig tre forhold er ansett som problema-

tiske med målinger gjennom enkeltledd:   

 

a) Lav begrepsvaliditet: Begrepsvaliditet refere-

rer til i hvilken grad innholdet i begrepet som be-

nyttes i et spørreskjema måler fenomenet man 

vil studere. Med bare et testledd som beskriver 

begrepet, kan det være vanskelig å måle fenome-

net godt nok.  

 

b) Enkelttestledd har begrenset mulighet for å gi 

tilstrekkelig med punkt for diskriminering.  Et 

enkelt Likert spørsmål som, de globale spørsmå-

lene i OSM, har fem diskrimineringspunkt som 

tilsvarer de fem svaralternativene. Til sammen-

ligning har et 10-ledds 5-punkt instrument, 40 

diskrimineringspunkt (skårene varierer fra 10-

50). Der resultater i tillegg blir dikotomisert, der 

skårer for mobbing «hver uke eller oftere» slås 

sammen i en kategori og de øvrige i en annen ka-

tegori med lavfrekvent mobbing (Solberg og Ol-

weus, 2003), reduseres diskrimineringspunktet 

til to. Med en mer fingradert svarskala og flere 

testledd vil man trolig kunne identifisere end-

ring i mindre utvalg enn dersom man kun benyt-

ter et enkelt testledd med to svarkategorier.  

Majoriteten av studie som evaluerer OBPP har så 

store utvalg at dette ikke kan ses som et moment 

i diskusjonen rundt globale enkeltledd. 

 

c) Et tredje argument er at man trenger minst to 

testledd for å måle reliabilitet i form av indre 

konsistens, typisk gjennom Chronbach’s alfa. 

Alfa-verdien er basert på hvor konsistente re-

spondenten besvarer spørsmålene. Reliabilitet 

kan også måles gjennom test-retest prosedyrer, 

også med enkeltledd.  

 

Samtidig er det støtte for at enkeltledd kan gi like 

reliable resultat som multiledd instrument, sær-

lig for fenomen som ikke er komplekse (f.eks. 

Sauro & Dumas, 2009). I en amerikansk effekt-

studie av OBPP er det gitt beskrivelse av ulike 

delskalaer i OSM. I tillegg oppgis Cronbach’s alfa 

(α = 0,85-0,87) for ulike tidspunkt for spørsmål 

om å bli utsatt for mobbing på ulike måter, og til-

svarende for å utsette andre for mobbing (α = 

0,88-0,89). En verdi på α > 0,70 anses ofte som 

tilfredsstillende reliabilitet (EFPA, 2013). Det er 

også gjennomført omfattende dokumentasjon av 

de psykometriske karakteristika ved OMS både 

av forfatterne (Solberg & Olewus, 2003; Brevik & 

Olweus, 2015) og i en rekke uavhengige studier 

som i hovedsak ikke er effektstudier av OBPP (se 

Breivik & Olweus, 2015 for oversikt).  

 

Anti-sosial atferd 

Med bakgrunn i påvist relasjon mellom mobbing 

og anti-sosial atferd, er det utviklet et instrument 

for selv-rapportering av anti-sosial atferd i OBPP 

(Olweus & Endresen, 1998; Olweus, 1989). Skje-

maet beskrives som å ha klare likheter med ek-

sisterende skjema for å måle dette begrepet (El-

liott & Ageton, 1980; Hindelang, Hirschi & Weis, 

1981), men inneholdt færre testledd om alvorlig 

kriminalitet og flere ledd relatert til skolepro-

blem (Olweus & Alsaker, 1991). Det vises til  

psykometriske analyser som indikerer at skala-

ene har tilfredsstillende eller god reliabilitet og 

validitet, samt teoretisk relevans, uten at det  

beskrives nærmere (Olweus & Alsaker, 1991). 

Resultater fra den første Bergensstudien  

(Olweus, 1991, 1997) viser signifikant nedgang i 

antisosial atferd som tyveri, hærverk, alkohol, 

skulk, økt skoletrivsel og forbedring av klassens 

sosiale klima for 5. og 7.klasse fra T1 til T2, og fra 

T1 til T3 for 5.klasse, men marginale endringer 
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for 6.klasse. En annen publisering viser til resul-

tater fra 1991-studien, der det rapporteres om 

en klar reduksjon i generell antisosial atferd, 

særlig blant elevene i 7.klasse, med samlet  

effektstørrelse på d = 1,12 (Olweus, 1997). Det 

er verdt å merke seg at målsetningen som i dag 

er oppgitt på programmets nettside, er rettet 

mot forebygging og reduksjon av mobbing. 

 

Indre validitet 

I vurdering av studienes indre validitet beskriver 

vi først studiene som benytter utvidet kohort de-

sign når det gjelder utvalg, frafall og innhold i til-

taket. Deretter vurderes den indre validiteten til 

de ikke-randomiserte studiene.  

 

Det fleste studiene (A, C, D, E) ble gjennomført 

som utvidet alderskohort design. Med unntak av 

studie C der 900 elever (5.-7. trinn) inngikk, del-

tok flere tusen elever fra 14 – 58 skoler i de ulike 

studiene. I noen publikasjoner er antall respon-

denter oppgitt som for eksempel «omtrent 

2500» (Olweus & Alsaker, 1991). I andre (Ol-

weus & Limber, 2010ab) oppgis antallet eksakt. 

Studiene A, C, E er gjennomført i Bergen og i Oslo. 

Studie D er gjennomført som del av den nasjo-

nale satsingen mot mobbing tidlig på 2000-tallet, 

men er ikke representativt for norske elever. 

Skoler som deltar i OBPP valgte selv å delta i stu-

dien. På bakgrunn av rekrutering til studiene kan 

man ikke se bort ifra at det kan være seleksjons-

effekter som resultat av rekruteringsprosedy-

rene.  

 

Olweus (2004, 2005) argumenterer at utvidet  

alders kohort design delvis verner mot selek-

sjonsbias ettersom det fleste kohortene inngår 

både som sammenligningsgruppe på et tids-

punkt og som intervensjonsgruppe på et annet 

tidspunkt. En styrke i dette designet er at en mu-

lig skjevhet i sammensetting av utvalget vil  

operere i ulik retning i de to sammenligningssi-

tuasjonene når samme kohort både er sammen-

ligningsgruppe og intervensjonsgruppe på et  

senere tidspunkt. En eventuell seleksjonsskjev-

het vil dermed gjøre det vanskeligere å identifi-

sere intervensjonseffekter. Det argumenteres i 

de fleste studiene for at det er lite som tyder på 

denne type skjevhet. Utvalgene i de ulike studi-

ene består av elever i tilgrensende kohort der 

skillet i modal alder for elevene bare er ett år.  I 

tillegg har elevene gått ved den samme skolen i 

flere år. Det er derfor grunn til å anta at end-

ringer som resultat av endringer i elevsammen-

setningen er minimal. Det er ingen rapporter om 

endringer i skolen (f.eks. læreplaner) som påvir-

ker innen de enkelte studiene. Det er derfor 

ingen grunn til å anta at elever i ulike kohorter 

som sammenlignes ble eksponert for andre for-

hold som påvirker resultatene. Derimot vil dette 

være en aktuell problemstilling om man sam-

menligner resultater av ulike studier over flere 

tiår som OBPP har vært tilbudt norske skoler. 

Roland (2011) dokumenterer hvordan fore-

komsten av mobbing i norske skoler endrer seg 

med endret nasjonal oppmerksomhet rundt 

mobbing. OBPP er utviklet gjennom flere tiår, og 

basert på informasjon om innholdet i program-

met er det grunn til å anta at deltagerne i de tid-

lige studiene ikke er eksponert for eksakt samme 

tiltak som i de senere studiene, selv om prinsip-

pene som arbeidet bygger på er de samme. Man 

kan ikke se bort ifra at dette kan ha hatt en inn-

virkning på resultatene.    

 

Det varierer i hvilken grad det er gitt informasjon 

om signifikante gruppeforskjeller i forekomst av 

mobbing ved pre-test, og i noen publikasjoner er 

denne informasjonen fraværende (f.eks. Olweus, 

2005). 

 

Studie B er gjennomført som et ikke-randomisert 

gruppedesign med intervensjons- og kontroll-

gruppe. Studien omfattet 3200 elever i 5.-7. og 9. 

trinn i 14 intensjonsskoler og 16 sammenlig-

ningsskoler. Det understrekes at deltagelse i 

sammenligningsgruppen ikke innebærer at ele-

vene ikke var eksponert for intervensjoner mot 

mobbing, men de deltok ikke i OBPP. Dette tolkes 

som det ikke ble gjennomført undersøkelse av 

«vanlig praksis» i sammenligningsgruppen, noe 

som potensielt kan svekke resultatene av stu-

dien ved at elever i sammenligningsgruppen har 

deltatt i tiltak som har lignende effekter som 

OBPP (Humphrey m. fl., 2016). Imidlertid viste 

resultatene i liten grad en positiv utvikling i sam-

menligningsgruppen, noe man skulle forvente 

om det var slik at «vanlig praksis» omfattet tiltak 

som ga lignende resultatet som OBPP. Det er der-

for lite som tyder på at effekter av OBPP er un-

derestimert som resultat av at andre effektive til-

tak ble gjennomført i sammenligningsgruppen.  
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Studie F er gjennomført som en langtidsstudie 

der skoler som har deltatt i OBPP er delt i to 

grupper for sammenligning av langtidseffekter. 

Skoler som implementerte OBPP i perioden 

2001-2005 og som har gjennomført tre eller fire 

årlige Olweus-undersøkelser i perioden 2007-

2010 ble identifisert som A-skoler (66/70 sko-

ler). Skoler som implementerte OBPP i samme 

periode, men ikke gjennomførte Olweus under-

søkelsen i perioden 2007-2010, ble identifisert 

som B-skoler. Gjennomføring av Olweus-under-

søkelsen i perioden 2007-2010 ble brukt som in-

dikasjon på at A-skolene hadde videreført arbei-

det med OBPP utover programperioden. Ingen 

ytterligere dokumentasjon på at skolene videre-

førte arbeidet er gitt. Det kan dermed stilles 

spørsmål ved om skolene i A-gruppen i realiteten 

skilte seg fra B-skolene med hensyn til viderefø-

ring, og om ytterligere dokumentasjon av videre-

føring av arbeidet kunne endre inndelingen i A- 

og B-skoler og eventuelt også påvirke resultatet.   

A- og B-skolene ble sammenlignet med hensyn til 

resultater fra elevundersøkelsen som indikerte 

større effekter ved A-skolene enn B-skolene. Mer 

presise mål på videreføring av OBPP kunne  

potensielt gi tydeligere grupper som videreførte 

og ikke videreførte OBPP, noe som igjen kunne gi 

større effekter.    

 

Som vist tidligere er spesifikt frafall i studien i  

liten grad omtalt og er slik en potensiell trussel 

mot indre validitet. 

 

Tro mot tiltaket (Fidelity) 

Det er utviklet et omfattende støttemateriell, in-

kludert et kvalitetssikringssystem som støtte i 

implementering og videreføring av OBPP. I til-

legg inngår veiledning og opplæring av Olweus-

implementører ved skolene. I tillegg benyttes 

kartleggings- og evalueringsverktøy (OSM) for å 

støtte implementeringskvalitet og for å for-

hindre avdrift fra modellen (metodeintegritet). 

Utfallsmålene er i hovedsak rettet mot interven-

sjonsutbytte. Inkludering av utfallsmål på imple-

menteringskvalitet og -grad ville styrket studi-

ene. En studie som har gransket implementering 

av OBPP (Kallestad & Olweus, 2003), identifi-

serte læreren som nøkkelen til vellykket imple-

mentering og opptak av OBPP i skolene. Det  

synes derimot ikke som utfallsmål som for  

implementering systematisk inngår som en del 

av dokumentasjonen av OBPP. OBPP er en om-

fattende og kompleks intervensjon som kan an-

ses som krevende å implementere. Dette i seg 

selv kan anses som en trussel mot etterlevelse og 

øke trusselen for avdrift fra modellen. 

 

Ytre validitet  

Ingen av studiene er gjennomført med represen-

tative utvalg og kan derfor ikke generaliseres til 

alle norske elever i de aktuelle alderstrinn. Effek-

tevalueringene ble derimot gjennomført under 

naturlige betingelser i en normalpopulasjon og 

det er derfor relevant å anta at funnene har rele-

vans for ordinær praksis i norske skoler. Den 

geografiske spredningen i enkelte studier (A, B, 

C og E) er begrenset. Det er også uklart i hvilken 

grad studie D og F er representativ med hensyn 

til sammensetting av skolestørrelse og –type 

(trinn 1-7, 8-10 eller 1-10), andel ikke-norske 

elever, urbane og rurale skoler o.l.  OBPP ble i 

den nye nasjonale satsingen tidlig på 2000-tallet, 

tilbudt til skoler over hele landet og det er grunn 

til å anta at med de store utvalgene i studien i 

kombinasjon med stor geografisk spredning, har 

relevans for ordinær praksis i skolen.   

 

Den omfattende opplæringen og implemente-

ringsstøtten er detaljert beskrevet i det utviklede 

materialet og høy grad av støtte er gitt i imple-

menteringen av OBPP. Dette styrker sannsynlig-

heten for at funnene oppnådd i studiene har  

relevans utover konteksten de er gjennomført i, 

da man kan forvente at samme implemente-

ringsstøtte vil bli gitt til skoler som implemente-

rer OBPP i fremtiden. Dette gjelder særlig studie 

D og F som har nasjonale utvalg. Den nasjonale 

relevansen gjelder ikke i samme grad resultatene 

fra studiene der utvalget er geografisk avgrenset 

til Bergen eller Oslo.   

 

Målgruppen for OBPP er oppgitt å være skoler og 

elever i grunnskolen. Effektstudiene er gjennom-

før med elever fra 4./5.-7. trinn. Det innebærer 

at det ikke er rapporterte effekter for store deler 

av oppgitt målgruppe. 

 

Implementeringskvalitet  
Programeier har gode systemer for å kvalitets-

sikre implementeringsgrad- og kvalitet av tilta-

ket i skolen (innledningen beskriver strategier 
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for implementering, kartleggings- og evalue-

ringsverktøy for implementering). En detaljert 

beskrivelse av er også tilgjengelige på program-

mets nettsider: https://www.norcere-

search.no/rkbu-vest-regionalt-kunnskapssen-

ter-for-barn-og-unge/olweusprogrammet-mot-

mobbing-og-antisosial-atferd 

Det er gjennomført to studier av implementering 

(Kallestad & Olweus, 2003; Olweus & Kallestad, 

2010).  En studie (Kallestad & Olweus, 2003) un-

dersøkte faktorer som predikerer implemente-

ring av OBPP. Det var 89 lærere som, i varierende 

grad, benyttet OBPP fra 37 skoler, som deltok i 

surveystudien med to måletidspunkt med seks 

måneders mellomrom. Fem faktorer som knyttet 

seg til lærere (ikke skole), predikerte 53 % av im-

plementering i eget klasserom og 34 % av varia-

sjonen i kontakt med elever som ble mobbet/ut-

satte andre for mobbing og deres foreldre. To av 

prediktorene, som læreres opplevde betydning 

av personalet og opplevd omfang av mobbing i 

læreres egen klasse, hadde betydning både for 

implementering og kontakt med elever og for-

eldre som var involvert i mobbing. På skolenivå 

viste kun implementering i klasserommet varia-

sjon mellom skoler. Tre skolefaktorer forklarte 

50 % av variasjonen mellom skoler. Åpenhet i 

kommunikasjon i personalet og skolens opp-

merksomhet rundt mobbing var det to faktorene 

som i størst grad forklarte forskjell i implemente-

ring i klasserommet. Studien dokumenterer be-

tydningen av lærere i implementering av OBPP i 

skolen. Videre er det dokumentert en positiv 

sammenheng mellom hvor tro man er til OBPP i 

implementeringen og reduksjon i forekomsten av 

mobbing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 4. Implementeringskvalitet. 

Kategori Ja Nei 
Ikke 

relevant 

Implementeringsstøtte X   

Kvalifikasjonskrav X   

Opplæring X   

Sertifiseringsordninger X   

Monitorering av fidelity/ 

etterlevelse 

X   

Veiledning X   

Identifisering av målgrup-

per 

X    

Kartleggings- og  

vedlikeholdsverktøy 

X   

Strategier for tilpasning X   

Samlet skåre ∑ 9/9 

 

Diskusjon 
Formålet med denne kunnskapsoppsumme-

ringen var å undersøke om OBPP er virksomt  

tiltak benyttet i vanlig praksis i Norge; om det 

har effekt på mobbing og antisosial atferd for 

elevene i grunnskolen. I avsnittene under disku-

teres funnene fra kunnskapsoppsummeringen i 

forhold til kriteriene for klassifisering i Ungsinn, 

og dermed konklusjonen på forsknings- 

spørsmålet for denne artikkelen.  

 

OBPP skiller seg fra mange andre programmer 

som vurderes etter klassifisering på noen  

vesentlige områder. For det første representerer 

evalueringsstudiene forskning gjennomført fra 

tidlig 1980- til 2010-tallet. Kravene til dokumen-

tasjon av effekter er på den tiden endret, noe 

som illustreres ved at kriteriene for vurdering av 

tiltak ble endret i Ungsinn i 2016 i forhold til de 

opprinnelige kriteriene. Et annet moment som 

belyser evalueringer av OBPP er at publikasjo-

nene, særlig de tidligste, ikke bare evaluerer et 

tiltak, men etablerer et helt nytt fagområde;  

tiltak for å forebygge og redusere mobbing. Dan 

Olweus og kollegaenes arbeid på 1980- og 90-

tallet representerer et pionerarbeid ikke bare 

nasjonalt, men også internasjonalt. En rekke av 

publikasjonene som dokumenterer effekter er 

også dokumentasjon av et fenomen, beskrivelse 

av fag- og forskningsfeltet, samt argumentasjon 
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for kohort-design, som et særlig egnet evalue-

ringsdesign for tiltak der formålet er å evaluere 

skolers evne til å redusere forekomsten av  

mobbing hos elevene. I lys av dette er mange, og 

særlig de tidlige publikasjonene, svært kom-

pakte der alle disse elementene er inkludert. Et 

tredje område der forskingen knyttet til OBPP 

skiller seg fra de fleste tiltakene som er vurdert i 

Ungsinn.no, er at OBPP er eksportert til utlandet. 

OBPP bygger ikke på et utenlandsk tiltak som er 

tilpasset norske forhold, men ligger selv til 

grunn for implementerte tiltak i utlandet som i 

ulik grad er tilpasset eller inspirert av den 

norske utgaven av OBPP.  Dette er forhold det i 

noen grad er tatt hensyn til, særlig i evaluering 

av effekter av OBPP.  

 

Det kan også være grunn til å understreke at selv 

om det ikke er grunnlag for å trekke kvaliteten 

av de gjennomførte studiene i tvil, er en del av 

studiene, særlig de tidligste, der rapporteringen 

av resultatene av studiene er noe mangelfull i 

forhold til dagens kriterier og dermed gjør det 

vanskelig å vurdere den reelle kvaliteten på  

studiene. 

 

Beskrivelse 
OBPP er svært godt beskrevet i detaljerte hånd-

bøker, fag- og forskingsartikler, samt et detaljert 

nettmateriale. OBPP er et tiltak for grunnskoler 

for å forebygge og redusere mobbing hos  

elevene. Ansatte deltar aktivt og tiltaket omfat-

ter alle klasser og elever ved skolen. Tiltaket er 

universalforebyggende, men er også selektiv ved 

at tiltaket retter seg spesifikt mot elever som blir 

mobbet eller utsetter andre for mobbing.   

Tiltaket rettes også mot antisosial atferd.  

 

Håndbøker og nettressurser inneholder beskri-

velse av modellens målsetninger, opplæring,  

tiltaks- og intervensjonskomponenter og strate-

gier for implementering. Modellen er i tillegg 

godt beskrevet og forklart i fagbøker, fagartikler 

og i tilleggsmateriell.  

 

Effekter av OBPP er dokumentert gjennom seks 

studier i Norge. I tillegg er det gjennomført  

amerikanske evalueringsstudier i samarbeid 

med tiltakshaver. Det er ingen norske uavheng-

ige replikasjoner av OPBB. Men det finnes  

amerikanske studier som kan betraktes som 

uavhengige replikasjoner (f.eks. Bauer m. fl., 

2007; Black & Jackson, 2007).  

 

Det er også gjort en meta-analyse der OBPP 

inngår, med gode vurderinger, der OBPP som et 

av de mest framgangsrike og pålitelige program-

mene med større effekter enn gjennomsnittet. 

Blueprint for Healthy Development har også  

vurdert OBPP, der de konkluderer med at det er 

et «lovende program».  

 

Teoretisk rasjonale  
Tiltaket er velbegrunnet i bioøkologisk teori som 

igjen har god empirisk støtte i forskningslittera-

turen. Videre ligger generell teori om aggressiv 

og anti-sosial atferd, generell utviklingsteori,  

kriminologi, power-teori, sosial-kognitiv  

læringsteori, gruppepsykologi og implemente-

ringsteori til grunn for utvikling av tiltaket. Et 

omfattende teoretisk grunnlag ligger slik til 

grunn for arbeid på skole-, klasse- og individ-

nivå. I utvikling av arbeidet både som helhet og 

på de ulike nivåene bygger OBPP på en rekke 

ulike teoretiske perspektiver, der de blir benyt-

tet for å forstå mobbing som fenomen, samt som 

grunnlag for å utvikle forskningsbaserte aktivite-

ter og tiltak. Metoder og tilnærminger som er  

beskrevet i programmet bygger slik på et breitt 

og solid teoretisk og empirisk grunnlag.  

 

Effektstudier, designkrav,  

forskingsmetodisk kvalitet og effekter 
Det foreligger seks norske effektstudier på 

OBPP, Bergen 1 og 2, Oslo 1 og 2, den nye nasjo-

nale studien og en studie av langtidseffekter. 

Disse studiene er rapportert i en rekke publika-

sjoner. Med unntak av Bergen 2-studien og  

studien av langtidseffekter, er studiene gjennom-

ført som kohort design. Kohort design er særlig 

godt egnet for vurdering av effekter av skoleom-

fattende tiltak der målet er at skoler skal  

forbedre arbeidet som skal forebygge og redu-

sere mobbing og anti-sosiale vansker hos  

elevene. Skoleomfattende endringer tar minst 

1.5 år om all tilgjengelig kunnskap om imple-

mentering tas i bruk kan et regne med typisk 

tre-fem år (Fullan, 2015). For de fleste av  

skolene, også på barnetrinnet vil eleven som 

gikk ved skolen ved oppstart av tiltak ikke lenger 

være elever ved skolen når full implementering 
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kan ventes å være oppnådd.  Det vil også vanske-

liggjøre langtidsstudier/oppfølgingsstudier som 

baserer seg på at de samme elevene deltar i  

studien flere ganger. Kohort design gjør det  

mulig å undersøke effekter over tid uavhengig av 

hvilke elever som går på skolen. Av denne grunn 

kan kohort design regnes som bedre egnet for 

evaluering av skoleomfattende tiltak som OBPP 

enn for eksempel randomiserte kontrollerte  

forsøk (RCT). Ved å anvende kohort design kan 

det kontrolleres for modning hos elevene, og for 

seleksjonsbias. Smitteeffekter vil ikke forkomme 

i og med at kontrollgruppen blir kartlagt før  

tiltaket settes i gang.  

 

Videre er bruk av utvidet alderskohort design 

noe som ifølge kriteriene i Ungsinn anses å være 

et alternativ til RTC, for å avdekke effekter av 

skoleintervensjoner. Et slik design inkluderer 

sammenligningsbetingelser og korrigerer for 

modning med alder. Det er en stor styrke at det 

er gjennomført mange norske studier på OBPP 

med konsistente resultater. Resultatene holder 

seg på tvers av studier og tid, og viser gode  

effekter av programmet både for elever i øvre 

del av barneskolen og på ungdomskolen, men 

best på barnetrinnet. De fleste studiene er gjen-

nomført for mellomtrinnet (4.-7.trinn). Noen få 

er basert på ungdomstrinn, og det mangler gode 

statistiske analyser med utgangspunkt i data fra 

ungdomstrinn. I følge forordet i rapporten om 

langtidseffekter (Olweus m. fl., 2015) er dette 

noe som vil komme i en senere fase (resultater 

fra 8.-10.trinn). 

 

Vurdert med utgangspunkt i dagens kriterier for 

dokumentasjon har særlig de tidligste publika-

sjonene noe mangelfull metodisk og statistisk  

informasjon. Av de norske studiene av effekt av 

OBPP er det kun studien av langtidseffekter som 

oppgir effektstørrelser. Det er heller ikke mulig å 

beregne effektstørrelser basert på oppgitt infor-

masjon. For de fem studiene som inngår i meta-

analysene til Ttofi og Farrington (2009; 2011) 

og Gaffney, Ttofi og Farrington (2019) inngår 

derimot effektstørrelser. Effektstørrelsene er 

små til middels (Chen m. fl., 2010). I tillegg er 

det gjennomført en amerikansk effektstudie med 

robust forskingsdesign og med flernivåanalyser 

som indikerer effekter av programmet (Limber 

m. fl., 2018). Det kan være grunn til å påpeke at 

en norsk studie med tilsvarende kvalitet og som 

dekket store deler av elevgruppen i grunnskolen 

ville ytterligere styrke dokumentasjonen av 

OBPP som virksomt i Norge.  

 

Dokumentasjon av effekter for antisosial atferd 

er svakere enn dokumentasjon av mobbing. Det 

er likevel noen studier som dokumenterer effek-

ter også på andre variabler enn mobbing, men 

målsetningen som er oppgitt på programmets 

nettside i dag, er rettet mot forebygging og  

reduksjon av mobbing.  

 

Over tid er dokumentasjonen av de psykomet-

riske egenskapene ved måleinstrumentene for 

mobbing godt dokumentert. En styrke i alders-

kohort-design er at det eliminerer problem knyt-

tet til seleksjon, modning og til dels frafall, men 

designet er sårbart for testeffekter og historie. I 

sin grundige illustrasjon og diskusjon av desig-

net argumenterer Olweus (2005) for at dette er 

usannsynlig, særlig ettersom effektene av OBPP 

har vært gransket i tidsperioder over flere tiår. 

Det er grunnlag for å anta at dette designet har 

høy ytre validitet.  

 

Implementeringskvalitet 
OBPP har et omfattende materiell til støtte for 

implementering, opplæring og veiledning av  

skolene. Det er særlig utfordrende å implemen-

tere skoleomfattende tiltak. Dette både fordi 

hele skolen skal delta og fordi effekten i form av 

redusert mobbing og anti-sosiale problemer er 

et resultat av økt kompetanse hos de ansatte 

som igjen gir resultat hos elevene. Det kreves 

derfor mye av hele organisasjonen, både med 

hensyn til arbeid som legges ned, holdninger og 

motivasjon for arbeidet.  I OBPP er det utviklet 

rutiner og støttemateriell for å styrke implemen-

teringen av programmet. Et omfattende system 

for kvalitetssikring er utviklet. Dette omhandler 

tema som skolens kvalitetsplan, sertifiserings-

ordninger, maler for ulike typer dokumentasjon 

inklusiv oppfølging av fidelity (tro mot tiltaket).  

OBPP skårer 9/9 på vurdering av tiltakets  

system for å fremme god implementerings- 

kvalitet.  

 

I tillegg til effektstudiene er det gjennomført 

flere undersøkelser som vektlegger implemente-

ring og implementeringskvalitet. Blant annet er 

det dokumentert en relasjon mellom i hvilken 
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grad man er tro mot tiltaket og reduksjon i fore-

komsten av mobbing.     

 

Konklusjon 
Arbeidet med utvikling og dokumentasjon av 

OBPP, er også en etablering av et helt nytt fagfelt 

som strekker seg helt tilbake til 1970-tallet.  

Effekten av programmet handler også om å eva-

luere fenomenet mobbing. OBPP har et  

omfattende materiale som støtter implemente-

ring og videreføring av tiltaket. Dette omfatter 

også et kvalitetssikringssystem. I tilknytning til 

OBPP er det utviklet og validert måleinstrument 

for kartlegging av forekomsten av mobbing og for 

kartlegging av implementeringsgrad. Effekten av 

OBPP er godt beskrevet og dokumentert.   

 

Basert på Ungsinns kriterier for klassifisering på 

høyeste evidensnivå er det noen områder som 

med fordel kan styrkes ytterligere. Flere  

uavhengige studier for å vurdere og konkludere 

med at tiltaket har sterk dokumentasjon på effekt 

for hele målgruppen vil styrke dokumentasjonen 

ytterligere. Særlig kan målgruppen for tiltaket 

(hele grunnskolen) med fordel innlemmes i  

effektstudier også i Norge. Det er særlig behov for 

flere effektstudier for de yngste elevene på  

barnetrinnet og for elever på ungdomstrinn. Det 

er gjennomført en amerikansk studie av pro-

grammet som omfatter elever fra 3.-11. trinn og 

som benytter robuste statistiske metoder  

(Limber m. fl., 2018). Det er grunn til å anta at 

dette også indikerer effekter for samme alders-

gruppe i norske skoler. Dette begrunnes med den 

noe uvanlige situasjonen der OBPP er eksportert 

til utlandet, ikke importert, som for de fleste  

tiltak.  Ttofi og Farrington (2011) fant i sin meta-

analyse at OBPP og programmer inspirert av 

OBPP har vist større effekter enn øvrige program-

mer i forhold til det å mobbe andre. Med dette  

utgangspunktet er dokumentasjonen fra studien 

til Limber og kollegaene (2018) tatt med i  

helhetsvurderingen av dokumentasjon og effek-

ter av OBPP, selv om studien er gjennomført uten-

for Norden.  

 

I vurderingen av dokumentasjon og effekter er 

det også lagt sterkere vekt på nyere studier i  

forhold til eldre studier gjennomført under sva-

kere krav til dokumentasjon. I de eldste studiene 

er det for svake statistiske utregninger til at vi 

kan vurdere effektstørrelser, og det er upresis  

dokumentasjon både med hensyn til utvalg og  

resultater.  

 

Grunnlag for vurdering av effektstørrelser for de 

fleste studiene er hentet fra meta-analysen til 

Ttofi og Farrington (2011; Gaffney Ttofi, &  

Farrington, 2019) som bygger på data fra 

programeier.  Blueprint for Healthy Development 

konkluderte også med at OBPP er et «lovende 

program». 

 

På bakgrunn av det som er beskrevet i denne  

artikkelen og den foreliggende dokumentasjo-

nen i forhold til dagens krav om dokumentert  

effekt, vil likevel OBPP samlet etter Ungsinn sine 

kriterier bli klassifisert som et tiltak på evidens-

nivå 5: Tiltak med sterk dokumentasjon på  

effekt. 
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Som alle artikler i Ungsinn, kan denne fagfelle- 
vurderte artikkelen arkiveres og distribueres fritt 
for alle slags formål på følgende vilkår: korrekt  
referanse skal oppgis (se bunntekst), ingen  
kommersiell bruk og ingen bearbeidelse av tekst  
eller innhold.  
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