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Forord 

Organisasjonen MOT har i perioden 2009 – 2011 fått støtte fra Gjensidigestiftelsen til å starte 
og gjennomføre MOTs program i 61 ungdomsskoler rundt om i landet. Gjensidigestiftelsen er 
en finansstiftelse som gir penger til ulike tiltak som trygger lokalsamfunn og kommer mange 
til gode. Gjensidigestiftelsen dekket hele kostnaden for 1. år (skoleåret 2009-2010) og ga 
tilskudd til gjennomføringen av 2. året (skoleåret 2010-2011). Ved utgangen av skoleåret 
2011 fortsetter 54 av disse skolene med MOT (uten støtte fra Gjensidigestiftelsen).  

Som et ledd i evalueringen av om programmet medførte noen endring ble rektorene ved de 
ulike skolene spurt om å foreta en elevundersøkelse med ulike spørsmål om hvordan elevene 
hadde det på skolen. Første undersøkelsen ble gjennomført i mai/juni 2009. Etter å ha kjørt 
programmet i først ett skoleår og deretter i to år fikk skolene tilbud om å delta på 
undersøkelsen, og elevene svarte på de samme spørsmålene våren 2010 og 2011. I tillegg ble 
både skolepersonell og elever spurt om hvordan de opplevde å ha MOT på skolen, hva som 
hadde fungert og hva som kunne bli bedre.  
 
Denne rapporten gir en oppsummering av tallmateriale og tilbakemeldingene fra elever, 
rektorer og annet skolepersonell og viser at det har vært en positiv utvikling ved skolene etter 
to år. MOT vil benytte anledningen til å takke Gjensidigestiftelsen for at de har bidratt til at 
10.000 flere ungdommer har fått MOT på skolen og samtidig også takke alle som har brukt tid 
på å svare på spørsmålene og dermed gitt verdifulle tilbakemeldinger i det videre arbeidet.  
 
Bjørg-Elin Moen, PhD 
Leder evaluering 
Trondheim, juni 2011 
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Sammendrag 
 
MOTs program i ungdomsskolen bygger på teorier om forebyggende og holdningskapende 
arbeid, og om hvordan man kan bidra til endringer i lærings- og oppvekstmiljøet gjennom å 
styrke beskyttelsesfaktorer (som økt selvtillit, optimisme og trivsel på skolen). Målet til 
organisasjonen er å bidra til robuste ungdommer og å skape trygge ungdomsmiljø. For å nå 
målet jobber MOT for å bevisstgjøre ungdom til å ta egne valg og vise mot - mot til å leve, 
mot til å bry seg, mot til å si nei. Gjennom skolebesøk og holdningsarbeid forsøker MOT å gi 
ungdommene verktøy som gjør at de kan klare dette.  
 
Denne rapporten oppsummerer en del av resultatene fra målingene, og viser utviklingen på et 
utvalg spørsmål fra 2009 til 2011. De fleste resultatene som blir presentert er fra skolene som 
deltok både våren 2009 og våren 2011. Etter to år med MOT-arbeid er det en generell positiv 
utvikling ved skolene. Blant annet er det i 8.klasse 35% færre elever som oppgir at de blir 
mobbet flere ganger i uken og det er også langt færre elever som oppgir at de mobber andre.  
 
På spørsmålene som handler om å bry seg om noen som trenger det, til tross for at man 
risikerer noe, er det flere som oppgir at de vil bry seg om andre og færre som oppgir at de ikke 
vil gjøre det når man sammenligner tall fra 2009 og 2011. Generelt er det flere elever som 
oppfatter miljøet på skolen som tryggere. På spørsmålene som omhandler hvordan de har det i 
klassen er det flere som trives i 2011 sammenlignet med året før, og den største endringen har 
skjedd i 9. klasse.  
 
Det har også vært en økning i både selvregulerende mestringstro og selvtillitt etter to år med 
MOT sammenlignet med de elevene som ikke hadde hatt programmet i 2009.  
 
Rapporten fra 2010 viser at de skolene som bruker MOT kan oppnå gode resultater på relativt 
kort sikt. Resultatene etter to år viser at den positive trenden fortsetter1.  
 
I tillegg til de kvantitative dataene inneholder denne rapporten viktige tilbakemeldinger fra 
skolepersonell, rektorer og elever om hvordan de har opplevd det første skoleåret. Felles for 
e som har svart er at de har positive erfaringer med MOT og at de opplever at dette arbeidet 
ar hatt en positiv effekt for kulturen på skolen.  

d
h
   

                                                        
1 Rapporten ligger på www.mot.no under ”Om MOT” og ”MOTs resultater” 
http://issuu.com/motfiler/docs/utviklingvednyeskoler_2010?mode=a_p  

http://issuu.com/motfiler/docs/utviklingvednyeskoler_2010?mode=a_p
http://issuu.com/motfiler/docs/utviklingvednyeskoler_2010?mode=a_p
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Om MOT 
 
MOT er en organisasjon som arbeider for å skape et varmere og tryggere oppvekstmiljø 
gjennom å bevisstgjøre ungdom til å ta egne valg og vise mot - mot til å leve, mot til å bry 
seg, mot til å si nei. Det drives bevisstgjørende og holdningsskapende arbeid i skoler og på 
fritidsarenaer. 
 
MOT ble startet av norske toppidrettsutøvere i 1997. Initiativtakerne var skøyteløperne Atle 
Vårvik og Johann Olav Koss. Målgruppen er ungdom mellom 12 og 25 år og per dags dato 
består organisasjonen av ca 22 årsverk og organiserer 2700 medarbeidere som driver MOT-
arbeidet i lokalsamfunnene.  
 
Basert på erfaring og forskning har MOT utarbeidet en modell for hvordan et lokalsamfunn 
kan samarbeide om å jobbe for og med ungdom – kalt ”Lokalsamfunn med MOT”. De 
viktigste elementene i modellen er forankring hos toppledelsen i lokalsamfunnet og på 
skolene, og at ungdommene møter MOT på flere arenaer i hverdagen gjennom program på 
skolen, tiltak på fritiden og andre tiltak og forsterkningselementer.  
 
MOT har utviklet en egen filosofi – MOT-filosofien, som ligger til grunn for hvordan MOT 
skal hjelpe ungdom til å ta egne valg og til å vise mot. MOT-filosofi består av tre 
hovedelementer: grunntanke, grunnantagelser, grunnverdier:  
 
MOTs grunntanke:  

• Bevisstgjøre ungdom til å ta valg som gjør at de mestrer livet.  
• Styrke ungdoms mot til å ta vare på seg selv og hverandre.  
• Drive holdningsarbeid med fokus på verdier, valg og tro på egne krefter.  

 
MOTs grunnantagelser:  

• Mot er den viktigste egenskapen et menneske har.  
• Mennesket er skjørt og sårbart - og er et produkt av sin oppvekst og sine omgivelser.  
• Mennesket er robust og motstandsdyktig - og kan bestemme sin egen fremtid 

uavhengig av sin fortid.  
 
MOTs grunnverdier:  

• Mot til å leve  
• Mot til å bry seg  
• Mot til å si nei  
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Innledning 
 
Programmet MOT i ungdomsskolen er et helhetlig pedagogisk program (Befring & Moen, 
2011) som består av 15 besøk over 3 år. Alle besøkene har forskjellig innhold og målet er å 
bidra til robuste ungdommer og å skape trygge ungdomsmiljø. Gjennom ung til ung-
formidling, øvelser, historier, dialog og rollespill bevisstgjøres ungdom til å ta egne valg, ta 
vare på hverandre og vise mot. MOTs målgruppe er ungdom i alderen 12 – 25 år, og 
sekundærmålgruppen er foreldre og lærere. MOT program i ungdomsskolen er utviklet med 
fokus på verdier, valg og tro på egne krefter. MOT jobber for å styrke generelle 
beskyttelsesfaktorer og prosesser og dermed hindre negativ utvikling forbundet med ulike 
risikoprosesser knyttet til ungdomstiden. 
 
Våren 2009 gjorde Gjensidigestiftelsen det mulig for en rekke skoler å søke støtte for å starte 
med programmet MOT i ungdomsskolen. For å undersøke utviklingen ved skolene etter at de 
startet med programmet ble det gjort en førundersøkelse våren 2009 og den samme 
undersøkelsen ble gjort våren 2010 og 2011. Dette gjorde det mulig å se på både utviklingen 
på skolene de ulike årene.  
 
Robuste ungdommer og trygge miljø 
 
Som vist over har MOT tre grunnantakelser hvorav en av disse er at egenskapen mot er en 
grunnleggende egenskap, noe som gjør det relevant å undersøke utviklingen av modighet. Her 
er ”mot til å bry seg” valgt ut. En annen grunnantakelse er at mennesket er robust og 
motstandsdyktig og kan bestemme sin fremtid uavhengig av sin fortid. MOT legger dermed 
vekt på å styrke troen på egne krefter (self-efficacy) for å styrke denne robustheten. Self-
efficacy er troen på at man har evnen til å gjennomføre de handlingene som er nødvendig for 
å håndtere fremtidige situasjoner. I følge Bandura (1997) utgjør menneskets tro på egne 
krefter en viktig del av deres viten om selvet. Self-efficacy er begrunnet ut fra et større 
teoretisk rammeverk også kjent som sosial kognitiv teori som postulerer at menneskelige 
prestasjoner avhenger av interaksjonen mellom ens atferd, personlige faktorer (som tanker og 
tro) samt miljømessige forhold (Bandura, 1997). Self-efficacy har vist seg å ha en effekt på de 
valgene vi tar, hvor mye energi vi legger for dagen, hvor lenge vi fortsetter når vi møter 
motstand, hvordan vi føler oss i forhold til både oss selv, andre og diverse oppgaver (Bandura, 
1997; Schunk & Pajares, 2001). 
 
Hvis en har liten tro på at en skal klare å gjennomføre noe hjelper det lite å ha gode 
holdninger og intensjoner. Det er derfor viktig å jobbe målrettet med å styrke tro på egne 
krefter. I følge Bandura (1997) er troen på egne krefter konstruert ut fra fire kilder for 
informasjon (Bandura, 1977; Skaalvik & Skaalvik, 1996), mestringserfaring, modellering, 
verbal overtalelse, og fysiologisk og affektiv tilstand. I tillegg la Maddux (2002) til en femte 
kilde for å øke troen på egne krefter – visualisering. Av disse fem områdene er 
mestringserfaring ansett som den viktigste fordi den gir de mest autentiske bevisene på at man 
har det som trengs for å lykkes. Suksess bygger den mest solide og robuste formen for tro på 
egne krefter. I skolebesøkene er det spesifikke øvelser og diskusjoner som skal fremme tro på 
egne krefter ved å gi mestringsfølelse. I tillegg er det øvelser som går direkte på de andre 
områdene. Et eksempel er verbal overtalelse gjennom å få tilbakemelding fra andre i klassen 
på ting man er god på, et annet er å øve på å visualisere handlinger og at man lykkes med en 
aktivitet. I følge Bandura (1997) vil graden av tro på egne krefter økes ved å gi denne typen 
erfaring. 
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I tillegg til robuste ungdommer er en annen målsetting for MOT er å bidra til trygge 
ungdomsmiljø. Et godt og inkluderende læringsmiljø bidrar til en positiv læring og utvikling 
for den enkelte elev og skal samtidig sikre eleven en skolehverdag som fremmer helse og 
trivsel (Utdanningsdirektoratet, 2010). Utdanningsdirektorartet definerer læringsmiljøet som 
de miljømessige faktorene i skolen som har innflytelse på elevenes sosiale og faglige læring 
samt elevenes generelle situasjon i skolehverdagen. Disse faktorene er i hovedsak relatert til 
vennskap og deltagelse i sosiale og faglige fellesskap, relasjoner til medelever og lærere, 
klasseledelse, normer og regler, verdier, forventninger til læring og det fysiske miljøet i 
skolen. Samlet kan dette også omtales som elevenes arbeidsmiljø. 
 
I alle klasser/grupper vil det dannes et sett av normer som regulerer hva som er lov å si eller 
gjøre for å bli godtatt og akseptert i klassen. Selv om disse reglene sjelden er uttalte, vil 
elevene i klassen ofte ha en felles oppfatning av hva de bør gjøre, si eller mene i ulike 
situasjoner. Det er derfor viktig å jobbe helhetlig og langsiktig med å utvikle et godt 
læringsmiljø der det er aksept for at man kan ha ulike meninger og likevel føle seg inkludert 
og trygg i klassen. Resultater fra en rekke undersøkelsen viser at for å fremme et godt 
læringsmiljø og motvirke negative krefter som bidrar til mobbing må det arbeides 
kontinuerlig og etter en plan det er enighet om, hvis man skal lykkes.  
 
Mobbing har mange negative konsekvenser. Blant annet viser en norsk doktoravhandling 
(Fosse, 2006) at ca. 50 prosent av voksne polikliniske pasienter som søkte eller var henvist til 
psykiatrisk behandling, hadde blitt mobbet som barn/ungdom. Jo mer de hadde blitt mobbet, 
desto sterkere psykiatriske symptom. Videre har Olweus (2010) fulgt en gruppe tidligere 
skolemobbere og deres klassekamerater (800 gutter) opp i ung voksen alder. Studiet viste at 
omtrent 55 % av guttene som var mobbere i 7.–10. klasse hadde blitt dømt for minst én 
kriminell handling ved fylte 24 år. 36 % av de tidligere mobberne hadde tre eller flere 
dommer, mens tilsvarende tall var 10 % for elever som ikke var mobbere i 7.–10. klasse. 
Dette viser at det er viktig å arbeide for å redusere både andelen elever som blir mobbet og 
andelen som mobber andre. 
 
I tillegg til å spørre elevene om mobbing var det også relevant å se på utviklingen av 
klassemiljøet og hvordan elevene rapporterte å ha det i klassen, og en rekke spørsmål ble 
rukt for å se på hvordan de opplevde klassemiljøet. Til slutt fikk elevene spørsmål om 
vordan de opplevde å ha hatt MOT på skolen.  

b
h
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Resultater 
 
Tabell 1 viser hvor mange elever som svarte på undersøkelsen fra de ulike skolene i 2009, 
2010 og 2011 (de sin har deltatt både i 2009 og 2011 er uthevet). Skolen gjennom rektor fikk 
tilbud om å delta og det ble ikke purret på deltakelse 2009 og 2010, mens det ble sendt ut en 
purring i 2011. Det var flest som svarte i 2009, og noen flere i 2011 sammenlignet med 2010.  
 
Tabell 1. 
Antall svar på undersøkelsen i 2009, 2010 og 2011 (skolevis) 

 
Antall svar 
Vår 2009 

Antall svar
Vår 2010 

Antall svar
Vår 2011 

Holte 125   90
Kjellervolla 249 117 128
Knarvik 39 31   
Stoksund 21     
Grov 31     
Biri 78     
Våler 38   80
Mosvik 31     
Nidaros 89   72
Dovre 60   28
Kastellet 30   53
Bingsfoss 330   115
Eidsskog 92 23 92
Fagerhaug 4   10
Grålum 77     
Hvittingfoss 68     
Håvåsen 246     
Inderøy 189 84   
Kolvikbakken 77 33 22
Marikollen 86   34
Stord 481 165 56
Marker 34     
Oppdal 140 151   
Radøy 80   137
Sand 23     
Skjåk 60   19
Stav 255     
Svarholt 47 39   
Stokmarknes 107   44
Brandsfjord   10 15
Jøa     23
Nordkjosbotn   15 29
Tau     33
Siljan   59 57
Total 3 223 729 1 141
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Resultatene presentert i denne rapporten kommer fra skolene som er uthevet (deltatt både i 
2009 og 2011) i tillegg til at elevene i 2011 svarte at de har deltatt på MOT-besøk det siste 
året. Dette utgjør 1793 elever i 2009 og 927 elever i 2011.  
 
 
Mobbing 
 
For å se på utviklingen av mobbing ble respondentene delt opp klassevis for 
de skolene som svarte på undersøkelsen våren 2009 og våren 2011. Dette ga 717 elever fra 8. 
klasse i 2009 311elever i 2011. I 9.klasse ga det 759 i 2009 og 351 i 2011, og i 10.klasse var 
det 385 i 2009 og 240 i 2011.  
 
Tabell 2 viser at det ved disse skolene har vært en økning i antallet elever som oppgir at de 
ikke blir mobbet i det hele tatt på opptil 17 % (9.klasse). Avhengig av klassetrinn har det vært 
en nedgang i antall elever som oppgir at de blir mobbet flere ganger i uken på opptil 35 % 
(8.klasse). Kun i 10.klasse viser tabellen at det ikke har vært en nedgang i andelen elever som 
oppgir at de blir mobbet flere ganger i uken, men heller en viss økning. Totalen for de som 
oppgir at de blir mobbet omtrent en gang i uken og flere ganger i uken har gått ned med 19%, 
og totalt sett har det blitt i overkant av 10% færre elever som oppgir at de har blitt mobbet de 
siste par månedene.   
 
Tabell 2. 
Prosentvis andel elever som oppgir at de har blitt mobbet de siste par månedene,  
2009 vs. 2011  
    Prosent 

vår 2009
Prosent 

vår 2011
Prosentvis  

endring  
8.klasse Ikke i det hele tatt 71,1 73,0 2,6 
 En sjelden gang 19,1 20,3 6,0 
 2-3 ganger i måneden 4,2 2,6 -38,5 
 Omtrent 1 gang i uken 2,1 1,9 -7,8 
  Flere ganger i uken 3,5 2,3 -35,4 
9.klasse Ikke i det hele tatt 68,3 80,1 17,3 
 En sjelden gang 19,2 11,9 -38,2 
 2-3 ganger i måneden 3,8 2,4 -38,2 
 Omtrent 1 gang i uken 2,7 1,5 -45,9 
  Flere ganger i uken 5,9 4,2 -29,6 
10.klasse Ikke i det hele tatt 74,4 82,4 10,7 
 En sjelden gang 17,2 9,7 -43,5 
 2-3 ganger i måneden 1,9 2,6 38,6 
 Omtrent 1 gang i uken 2,7 0,9 -67,7 
  Flere ganger i uken 3,8 4,4 15,5 
 
Tabell 3 viser hvor stor andel av elevene som oppgir at de har mobbet andre. I likhet med 
tallene for hvor mange som har blitt mobbet så har det vært en nedgang på andel elever som 
oppgir at de mobber andre når man sammenligner skolene i 2009 og i 2011. Også her er den 
største positive endringen er i 8.klasse.  
 
Det har vært en økning i 10. klasse på andelen som oppgir at de mobber andre omtrent 1 gang 
i uken, men når man ser på totalen for de to valgene ”omtrent en gang i uken” og ”flere 
ganger i uken” så har andelen gått ned.   
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Tabell 3. 
Prosentvis andel elever som oppgir at de har mobbet andre de siste par månedene,  
2009 vs. 2011  
    Prosent 

vår 2009
Prosent 

vår 2011
Prosentvis  

endring  
8.klasse Ikke i det hele tatt 70,3 76,3 8,5 
 En sjelden gang 24,2 21,2 -12,6 
 2-3 ganger i måneden 2,0 1,6 -18,6 
 Omtrent 1 gang i uken 1,4    
  Flere ganger i uken 2,1 1,0 -54,4 
9.klasse Ikke i det hele tatt 69,4 74,4 7,2 
 En sjelden gang 23,0 15,7 -32,0 
 2-3 ganger i måneden 3,2 2,3 -28,2 
 Omtrent 1 gang i uken 1,4 0,6 -58,7 
  Flere ganger i uken 3,0 2,6 -15,5 
10.klasse Ikke i det hele tatt 73,7 74,6 1,2 
 En sjelden gang 18,6 12,1 -35,1 
 2-3 ganger i måneden 1,9 2,5 30,4 
 Omtrent 1 gang i uken 0,5 1,7 204,2 
  Flere ganger i uken 5,2 2,5 -52,0 
 
 
Mot til å bry seg 
 
Fire spørsmål ble brukt for å få informasjon om ha mot til å bry seg om andre, og elevene ble 
spurt om å svare på en skala fra 1 til 5 om hvor enig eller uenig de var i følgende påstander:  
 

1) Jeg viser at jeg bryr meg om andre i klassen, selv om ikke alle vennene mine gjør det 
2) Jeg sier fra når noen blir dårlig behandlet, selv om det går ut over meg selv 
3)  Hvis en person ble mobbet ville jeg ha snakket med ham/henne, selv om jeg risikerte 

at andre ikke snakket med meg på en stund 
4) Hvis noen er mye alene, vil jeg snakke med dem.  

 
Figur 1 viser prosentvis fordeling på svarene til de elevene som gikk på 10.trinn våren 2009 
(før de startet til MOT) sammenlignet med de som gikk i 10.trinn i 2011 (etter å ha hatt MOT 
i ett eller to år). Som figuren viser har det vært en reduksjon i andelen elever som at de er helt 
eller delvis uenig i at de vil tørre å bry seg om andre har gått ned, mens andelen som sier at de 
vil tørre å bry seg om andre til tross for at de risikerer noe negativt har gått opp.  
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sammen til disse to indeksene 
den samm

 
Figur 1: Prosentvis fordeling på spørsmål om å bry seg om andre i klassen 
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Tro på egne krefter (self-efficacy) 
 
Bandura (2005) utviklet et måleinstrument som kan brukes for å hjelpe oss til å få en 
forståelse av hvor selvsikker ungdom er på å gjennomføre noe som oppleves vanskelig for 
dem. For å måle graden og utviklingen av self-efficacy ble to av Banduras mål på self-
efficacy (2005) brukt:  
 

1. Selvsikkerhet (self assertive efficacy) består av 4 spørsmål (testledd) som er:  
a. Jeg klarer å si fra hvis noen gjør noe jeg ikke liker  
b. Jeg klarer å stoppe andre som plager, erter eller sårer meg 
c. Jeg klarer å si min mening når andre i klassen er uenig med meg  
d. Jeg klarer å gripe inn hvis noen blir mobbet 

 
2. Selvregulerende mestringstro består av 5 spørsmål som er:  

a. Jeg klarer å stå i mot gruppepress om å røyke sigaretter 
b. Jeg klarer å stå i mot gruppepress om å drikke alkohol 
c. Jeg klarer å stå i mot gruppepress om å gjøre noe jeg vet er galt 
d. Jeg klarer å la være å skulke skolen selv om jeg kjeder meg eller er lei meg 
e. Jeg klarer å stå mot gruppepress til å bruke ulovlige midler/narkotika.  

 
Elevene ble bedt om å angi deres grad av sikkerhet om hvorvidt de klarte dette på en skala fra 
1= Helt sikker at jeg ikke klarer til 5= Helt sikker på at jeg klarer.  
 
For å få sikrere svar på utviklingen ble flere spørsmål slått sammen til skalaer.  Det ble 
gjennomført en eksplorerende faktoranalyse2 for å undersøke om spørsmålene kunne slås 

– det vil si: I hvor stor grad kan spørsmålene anses å si noe om 
dimensjonen. Faktoranalysen resulterte i de to faktorene med e bakenforliggende 

                                                        
2 Faktoranalyse med Varimax rotasjon 



forklart varians på 71%. Reliabilitetsanalysen ga en Cronbacks alpha på 0,832 på 
selvsikkerhet og 0,902 på selvregulerende mestringstro. Deretter ble det laget en indeks basert 
på 4 spørsmål om selvsikkerhet og 5 spørsmål om selvregulerende mestringstro. 
 
Resultatene viser at det har vært en økning i både selvregulerende mestringstro og selvtillit fra 
2009 til 2011. Figur 2 viser at det var en økning i selvsikkerhet blant elevene fra de gikk i 
8.klasse (2009) til de gikk i 10. klasse (2011). Elevene i 10.klasse som svarte på 
undersøkelsen i 2011 skårer også høyere enn elevene fra 10.klasse i 2009.   
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Figur 2: Utvikling av selvtillit fra 2009 til 2011 

3,7

3,8

3,8

3,9

3,9

4,0

4,0

4,1

8.klasse vår 
2009

9.klasse vår 
2009

10.klasse vår 
2009

10.klasse vår 
2011

A
ks
et
it
te
l

Utvikling av selvtillit 

Selvsikkerhet

 
Det er verd å merke seg at ungdommene generelt skårer høyt på tro på egne krefter, både før 
MOT og etter to år med MOT. På flere av spørsmålene var det over 80 % som svarte at de var 
sikre på at de ville klare å gjøre det de ble spurt om. Ved alle målingene skårer ungdommene 
høyere på selvregulerende mestringstro sammenlignet med selvsikkerhet. 

 

K
 
lassemiljø 

Undersøkelsen tok også tak i hvorvidt miljøet i klassen oppleves som trygt eller utrygt sett ut 
fra den enkelte elev. Figur 3 viser at før skolene startet med MOT var det 13,5 % av elevene i 
10.klasse som ville beskrive klassemiljøet som utrygt og 73,5% som ville beskrive det som 
trygt. I tiende klasse våren 2011 var antallet elever som opplevde miljøet som utrygt redusert 
til 8,8 %, mens 78,2 % beskrev det som trygt.  
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Figur 3: Utviklingen på spørsmålet om hvordan elevene vil beskrive miljøet i klassen 
 
Gjennom MOT-besøkene er det lagt vekt på det å tørre å si nei og også å godta at andre sier 
nei. Figur 4 viser hva elevene svarte på spørsmålet ”Hvor ofte syns du at en eller flere i 
klassen godtar at du sier nei”. På alle trinnene har andelen som svarer sjelden eller aldri gått 
ned, mens andelen som svarer ofte eller hele tiden har gått opp når en sammenligner tall fra 
våren 2009 og våren 2011.   
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Figur 4: Utviklingen på spørsmålet om hvor ofte elevene syns at en eller flere i klassen godtar 
at de sier nei 
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Elevene ble også spurt om hvor ofte en eller annen i klassen gjorde noe som medførte at de 
følte seg sett. Figur 5 viser at det er en nedgang i andelen som svarer sjelden eller aldri og en 
økning i de som svarer ofte eller hele tiden.  
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Figur 5: Prosentvis fordeling på spørsmål om hvor ofte en eller annen i klasse gjør noe som 
gjør at elevene føler seg sett 
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Noen elever går gjennom skolehverdagen med en følelse av ikke å være verd noe, ikke føle 
seg viktig, at ingen i klassen gjør dem glad eller at de betyr noe for andre. Det er derfor 
interessant å undersøke utviklingen av hvor mange som svarer ”ikke i det hele tatt” på 
spørsmålene som berører disse temaene. Tabell 2 viser hvor mange prosent av elevene i 
8.klasse som svarte aldri på disse spørsmålene (8.klasse ble valgt fordi det var her den største 
forskjellen var).  
 
T
A

abell 2. 
ndel elever i 8.klasse som ikke føler seg iktig o sett, v sv 
  2009  2010  2011 
Aldri  
‐ føler meg sett 

 
4,2% 

 
3,5% 

 
2,3% 

‐ føler meg viktig 
‐ noen i klassen som gjør meg glad 

andre i klassen 
 

4,7% 
,5% 2

2,4% 
,0% 3

1,0% 
,0% 1

‐ bety noe for noen 
‐ få ros eller tilbakemelding på å ha
 gjort noe positivt  
 føle at andre godtar at en sier nei 
 
‐
 

4,2% 
 
4,6% 
3,5% 

3,6% 
 
3,6% 
4,1% 

2,9% 
 
2,3% 
1,3% 

  
Figur 4 og 5 og tabell 2 viser svar på enkeltspørsmål som går på trivsel i klassen, og derfor er 
det også her relevant å undersøke om man kan slå sammen spørsmålene til en større faktor.  
Faktoranalysen resulterte i en faktor med forklart varians på 68 %, og reliabilitetsanalysen ga 
en Cronbacks alpha på 0,906. Figur 6 viser at det har vært en positiv utvikling på hvordan 
elevene oppfatter at andre elever i klassen behandler dem. Denne endringen har skjedd på alle 



tre klassetrinnene, men den største endringen er i 9. klasse, hvor gjennomsnittet har steget fra 
3,36 til 3,56 (effektstørrelsen målt med Cohen’s d er på 0,24).  
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Figur 6: Gjennomsnittlig utvikling på trivsel i klassene.  

Tabellene og figurene over et resultat av elevenes svar på et spørreskjema med 
avkrysningsbokser og viser den kvantitative utviklingen ved skolene. I tillegg er det 
interessant å se på tilbakemeldingene fra både skolepersonell og elever når det gjelder deres 
opplevelse av MOT og hvilken effekt de opplever at MOT-arbeidet har hatt på skolen.  

Tilbakemeldinger om opplevelsen av å ha MOT på skolen 
 
I 2011 var det 660 elever som hadde svart noe på spørsmålet om hvordan de hadde opplevd å 
ha MOT på skolen dette skoleåret. Mange av elevene skrev enkle kommentarer som ”artig”, 
”kjekt”, ”bra/veldig bra”, ”ok” eller ”kjedelig”. Av de 660 svarene var 580 positive, 33 
nøytrale og 50 negative. Under følger et utvalg positive og et utvalg negative kommentarer.  
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Det hjelper så det blir mindre mobbing.                                                                                                              
Det har hjulpet klassen med å ikke mobbe eller være frekke mot hverandre. Og jeg er veldig  
fornøyd med å ha MOT.                                                                                                                                       
Det har hjulpet mykje i klassen når det gjeller banneord og mykje stygge ord. Eg liker å ha  
MOT og synest at det er veldig koselig <3                                                                                                          
Det har vært morsomt og vi har både lært noe nytt og noe vi visste fra før av. Og ha MOT er  
virkelig noe alle skoler trenger.                                                                                                                           
Jeg synes MOT er et kjempeartig program! Eller fag, eller hva det er. De som har oss i MOT  
er veldig vennlige og de er lett å komme innpå. Man føler at man kan stole på de, og de er  
veldig entusiastiske.                                                                                                                                             
Det lærer oss hvordan vi skal være mot hverandre.                                                                                             
Har lært om miljøet til klassa osv.                                                                                                                       
Bra, lærer hvordan det kan være å komme i sitvasjoner du ikke kommer i så ofte                                              
Bra, men legger mere vekt på at man skal rose de som klarer en ting for første gang. Som  



14 
 

i utgangspunktet ikke alltid klarer det. Men de som klarer det meste trenger ikke så mye ros,  
fordi de klarer jo det så                                                                                                                                       
Bra, men vi burde ha flere timer med MOT i løpet av et skoleår. Sånn ca. en gang per  
måned. :) men ellers er det ganske bra, vi lærer ganske mye på hvert MOT- møte                                             
Veldig bra, det er artige aktiviteter vi har hatt og du får kjenne andre fra en annen side. For  
når MOT er der er alle ærlige og fremstår som helt andre personer enn til vanlig. Vi har lært  
masse under timene                                                                                                                                              
Vi har demonstert en del fysisk, noe som hjelper oss fortere å skjønne at det er galt og snuse,  
røyke eller drikke. Og de har vist oss hva som skjer hvis man sir ja, og omvendt. Også snakker  
vi en del om ting.     
Å ha MOT har gitt meg mer selvtillit, og jeg har lært å heve meg over negative kommentarer  
rettet mot meg. MOT har fått klassen til å bli bedre kjent, og det har blitt morsommere i  
klassetimene.                                                                                                                                                        
Å ha mot har vært en veldig positiv opplevelse for meg, vi får riktig tankegang og et sunnere  
syn på hverdagslige ting som dette med valg, press, utestenging og mobbing. Noe jeg syntes er  
viktig å lære videre                                                                                                                                             
Å ha MOt på skolen dette skoleåret har vært veldig lærerikt. Jeg har lært masse, jeg sitter igjen  
med mye kunnskap og jeg kommer til å ta med meg alt det positive og alvorlige vi har hatt i  
mot videre i livet.                                                                                                                                                

 

Da er det kjekkeste som har hend meg i heile mitt liv                                                                                          
De få gangene vi har hatt MOT har jeg lært ganske mye, og det har hvert veldig gøy. Hadde  
absolutt ikke gjort noe med å ha MOT oftere!                                                                                                     
Det er lærerikt og jeg tror alle som en føler seg mer trygg på klassekameratene, ved hjelp  
av bedre selvtillit i klassen. Jeg har blitt bedre til å bruke lommelykten på medelever og  
andre mennesker.       
MOT er veldig bra og får oss til å tenke over ting vi vanligvis ikke ofrer så mye tid. Jeg synes  
det er viktig at vi har MOT så vi får sjansen til å ta opp ting som etikk, mobbing, gruppepress  
og valg på en god måte                                                                                                                                        
 

Noen negative kommentarer fra elevene:  

Det er kjedelig 
De tar deg ikke på alvor og det er bare noen teite leker                                                                                            
Jeg synes MOT sliter med at de virker falsk og innøvd, som om de går etter et perfekt manus 
idet de møter opp på skolen. At de ikke jobber ut fra hvordan en klasse er, men etter hvordan 
de får beskjed om å gjøre det 
Som lite synlig og lite aktiv i klassen og på spesielle dager.                                                                                      
                                                                                                                                                                                            
Etter to år med MOT mottok skoleledelsen ved skolene en forespørsel om å svare på tre åpne 
spørsmål:  

1. Erfaringer med MOT 
2. Betydningen av MOT 
3. Forbedringer og utviklingspotensiale 

 
Under følger svarene fra 11 skoler hvor enten rektor (9 skoler) eller undervisningsinspektøren 
svarte på spørsmålene. Den skolen med færrest elever som har svart er en skole med 33 elever 
og den største skolen har 600 elever.  
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E
 
rfaringer med MOT 

- MOT har blitt et viktig bidrag i arbeidet med å gjøre elevene bevisste i sine valg                                   
- Både elever og lærere gir positive tilbakemeldinger i form av større ro, alle er 

sammen med alle, elever som tidligere har følt seg utestengt og mobbet sier de nå har 
det mye bedre, elever sier at det nå er tillatt å være flink og blir respektert for å ha 
egne meninger.                                                                                                                                           

- Elevene blir mer bevisst på det å ta egne valg, de tør si ifra i større grad.                                              
- Det har positive konsekvenser i og med at elevene får anledning til å ta opp saker som 

er holdningsskapende. Dette virker forebyggende i forhold til mobbing. Elevene er 
svært fornøyde med opplegget og setter stor pris på øktene med MOT.                                                   

- Positive erfaringer. Elevene gleder seg til Mot timene. Et meget bra tiltak.                                            
- Det oppleves som at det har vært en positiv holdningsendring hos elevene det siste 

skoleåret, noe som MOT-informatørene har bidratt til.                                                                            
- MOT sine grunnverdier begynner å feste seg i elevgruppa. Positiv konsekvens at vi 

fikk besøk av MOT-bussen med en flott konsert der proffe og våre amatører opptrådte 
side om side.                                                                                                                                             

- Elevene er mer positive overfor hverandre. De våger i større grad å stå fram og hevde 
egne synspunkter.                                                                                                                                      

- Bevisstgjøring av ungdom. Klar plan for det forebyggende arbeidet. Glede i 
forbindelse med samlingene                                                                                                                     

- MOT har blitt hovudplattforma i det førebyggjande arbeidet ved skulen. Ei 
bevisstgjering av elevane til å gjera eigne val. Elevane bryr seg meir om kvarandre. 
Får fram det positive. Svært få elevkonfliktar ved skulen. Flott MOT konsert 27. mai.                           

- Ja. Elevane set stor pris på å få møte MOT-instruktøren, og dei gir uttrykk for at dei 
får snakka om viktige ting på ein god måte. Vi trur at MOT sine verdiar har "sett seg" 
i stor grad. Det verkar som om instruktøren har fått til ein svært god kommunikasjon 
med alle ungdomane.                        

- Jeg synes at MOT og hva det står for er et viktig budskap og ballast ungdommene får 
med seg når de skal "designe" sine liv, og en viktig del av skolens holdningsskapende 
arbeid. Elevmiljøet ved skolen er blitt bedre. 
                                                                                                                                                                   

Betydning av MOT 
 

- Har hatt god erfaring med MOT i forbindelse med mobbesak                                                                 
- Elevenes engasjement i MOT. De har gjort det til sitt.                                                                            
- Vi jobber systematisk med holdningsskapende arbeid.                                                                             
- Det at vi har en fin mulighet til å drive med forebygging av mobbing og 

holdningsskapende arbeid.                                                                                                                       
- Klassemiljøene er blitt bedre.                                                                                                                   
- Den holdningsendring vi synes å se hos elevene.                                                                                      
- MOT-informatørene har en positiv påvirkning på elevene. Fungerer best i 8. og 9. 

klasse. Gleder seg til "MOT-timene".                                                                                                        
- Et varmere miljø hvor elevene tør å stå for egne meninger.                                                                    
- MOT-konserten, som et kick off for skolene også andre plasser                                                               
- Systemarbeidet. Alle førelesningane har blitt gjennomført. MOT har blitt synleg i 

skulekvardagen og ved arrangement. MOT ein del av innhaldet i skulen. 
Kontaktlærarane er ein del av systemarbeidet. Dei veit om "verktøyet og innhaldet i 
programmet"                             
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- I intervjurunden som vi hadde i samband med å velje ut 8 ungdomar i MOT, snakka eg 
med mange elevar. Eg opplevde elevar som er bevisste på MOT sine verdiar som 
verkeleg har lyst til å formidle dei vidare. Dei var tydelege på at MOT er kult og difor 
kjekt for elevane å jobbe med. Det er difor greitt å støtte seg til i konfliktsituasjonar. 
Bevisstgjeringa av alle ungdomane kring etiske og moralske utfordringar som dei 
møter/kan møte i kvardagen er av størst betyding trur eg. 

- Besøkene i klassene. "MOT til å glede dag" var helt fantastisk. Foreldremøtene har 
også gitt gode tilbakemeldinger. Vi har store forventninger til "Ungdom med MOT" 
når vi får det skikkelig på bena. 
 

 
Forbedring og utviklingspotensiale 
 

- Ser ingen akkurat nå                                                                                                                                 
- Ser muligheten for å kunne utvikle dette enda mer dersom vi får med de andre 

ungdomsskolene i kommunen. Da får vi også flere "instruktører" å spille, noe som gir 
oss en større spennvidde.                                                                                                                          

- Har ikke noe å sette fingeren på.      
- Å implementere MOT-arbeidet i den ordinære skoledagen.                                                                    
- Her i kommunen er det vel å knytte rektor ved skolen mer med i MOT-arbeidet. Nå blir 

han veldig på sida av MOT-arbeidet.                                                                                                       
- Kan ikke peke på noe spesielt, oppleggene er bra og fungerer godt blant elevene.                                  
- Utvidelse til de andre skolene også.                                                                                                          
- Endå meir fokus inn mot kontaktlærarane. Skulering. Kontaktlærarane må stå for 

systematiske "Mot drypp" innimellom møteplassane som MOT- informatørane har.                             
- Kommunen er eit lokalsamfunn med MOT. Frå min ståstad - og for personar som ikkje 

der tett knytt opp til MOT-arbeidet - er strukturen/ organisasjonen noko uklar. Kven 
har kva av rollar, og kva skal rollane utfylle.   

- Ganske gode opplegg som er greie å gjennomføre for de "riktige" informatørene, men 
som er utfordrende å organisere og gjennomføre ressursmessig på en så stor skole. 
(Vi bruker ca 1/4 stilling som deles mellom 4 informatører.) Prioriteringer i stramme 
budsjett er utfordrende. Men dersom vi ikke får med kommunen til å bli MOT-
kommune må vi få mulighet til å fortsette her på skolen??? 
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K
 

onklusjon 

Hovedgrunnen til at denne undersøkelsen ble gjort våren 2009, 2010 og 2011 var at 
Gjensidigestiftelsen gjorde det mulig for nye skoler å søke om å starte med MOT-programmet 
høsten 2009. I undersøkelsen fikk elevene spørsmål om mobbing, klassemiljø, trivsel og tro 
på egne krefter. Svarene har gitt oss tall for utviklingen gjennom det første året med MOT 
sammenlignet med tallene før skolene begynte med MOT, og deretter forskjellen på den 
enkelte skolen og forskjellen mellom de ulike klassetrinnene gjennom årene på 
ungdomsskolen.  
 
Etter to år med MOT-arbeid viser undersøkelsen at andelen elever som oppgir at de blir 
mobbet flere ganger i uken har gått ned med opptil 35 %, og andelen elever som oppgir at de 
mobber andre flere ganger i uken har gått ned med opptil 54%. I tillegg er det flere elever som 
oppgir at de ikke blir mobbet i det hele tatt på alle tre trinnene.  
 
Elevene oppfatter miljøet på skolen som tryggere, og det er at færre elever oppfatter miljøet 
som utrygt. Flere elever føler at andre i klassen godtar at de sier nei, og også her er antallet 
som svarer at de føler at andre ikke godtar at de sier nei redusert. På spørsmålet om de føler 
seg sett er det flere som føler at de blir sett i 2011 sammenlignet med 2009. Det er også færre 
som oppgir at de aldri føler seg sett. På spørsmålene som omhandler hvordan de har det i 
klassen er det flere som trives, og den største endringen har skjedd i 9. klasse.  
 
De kvantitative resultatene støttes opp av tilbakemeldingene fra både elever og ansatte ved 
skolene. Kommentarene fra skolepersonell er nesten entydig positive. Skolepersonell på alle 
nivåer rapporterer om at MOT-arbeidet har hatt en positiv effekt på deres elever, både når det 
gjelder klassemiljø og atferd. I 2010 gikk forslagene til forbedring gikk stort sett på intern 
organisering og hvordan de selv forankret MOT arbeidet ved skolen sin, mens i 2011 var det 
ingen slike kommentarer. Noen elever syns at MOT-besøkene var kjedelige eller barnslige.  
 
Denne undersøkelsen støtter opp under konklusjonen i rapporten ”Organisasjonen MOT under 
lupen” (Befring & Moen, 2010) og viser at programmet MOT i ungdomsskolen bidrar til at 
skolene når målene for den generelle læreplanen og opplæringslovens §9a som fastslår at alle 
elever i grunnskole og videregående opplæring har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø 
som fremmer helse, trivsel og læring.  
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