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Oversikt 
•  Forebygging av mobbing 

–  Resultater fra en systematisk oversikt utført av Campbell 
–  Hvordan måle programmenes effektivitet? 

•  Forebygging av skolefrafall 
–  Foreløpige resultater fra en pågående systematisk oversikt 

•  Generelt om kunnskapsbasert politikk og praksis 
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Å forhindre mobbing er viktig 
Mobbing berører på verdensbasis 1 av 5 barn i skolealder  

(Glew et al, 2000) 
•  Mobbing har korttidseffekter 

–  Symptomer på depresjon (Van der Wal et al, 2003)  
–  selvmordstanker og selvskading (Kaltiala-Heino et al, 1999)  
–  spiseforstyrrelser (Kaltiala-Heino et al, 2000) 

•  Mobbing har langtids effekter 
–  senere problematferd (Farrington, 1993; Sourander et al, 2006) 
–  mobbede barn: vansker med tillit/intimitet i forhold til motsatt kjønn 

og vennskap som voksen (Gilmartin, 1987; Dietz, 1994)  
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Olweus Programmet: Hovedinnhold 
•  Skal øke bvissthet/kunnskap om mobbing og avlive myter 

omkring mobbing 
•  30-siders hefte, for skoler 
•  25-minutters video, for skoler 
•  4-siders folder, til foreldre 
•  Barna fyller ut spørreskjema i form av selvrapport 
•  Skolene får tilbakemelding ved en samlingsdag 
•  Lærerne setter opp eksplisitte “mobberegler” 
•  Mobbing diskuteres og rollespilles i klasseromet 
•  Økt tilstedeværelse på lekeplass og friområder 



3 

The Campbell Collaboration  www.campbellcollaboration.org 

Mobbing: oversiktens målsetting 

•  Utføre et systematisk litteratursøk om effektiviteten av 
programmer som skal redusere mobbing i skolen 

•  Kartlegge hva som virker best, for hvem, og under hvilke 
forhold 

•  Kartlegge hva som er de effektive delene av programmer 
som skal redusere mobbing 

 
David Farrington, Maria Ttofi, School-based programs to reduce bullying 

and victimization, Campbell Systematic Review 2009/6 
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Stadig mer utdanningsforskning 
•  ERIC, verdens største database innenfor pedagogik 

1969: 55 000 artikkel 
I dag: 1,3 mill. artikkel 
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Hva er systematiske oversikter og metaanalyser? 

•  Et klart definert formål 
•  Et omfattende søkestrategi 
•  Klare kriterier for hvilke studier som skal være med 
•  Kvalitetsvurdering av inkluderte studier 
•  Gode metoder for å sammenstille resultatene 
•  Kan oppdateres 
 
- Bjørndal, Flottorp, Klovning, Kunnskapshåndtering i medisin og helsefag, 2007 
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Inkluderingskriterier for primærstudier 
•  Intervensjonene: En evaluering av et program som skal 

redusere mobbing i skolen (fra barnehage til VGS) 
–  ikke programmer som skal redusere vold eller aggresjon 

•  En klar og entydig definisjon av mobbing  
•  Et mål for effekt: spørreskjema, elev-vurderinger, lærer-

vurderinger, observasjonsdata eller registerdata fra skolen 
•  Sammenligning: en eksperiment- og kontrollgruppe slik at 

endringer i mobbeforekomst kan tilskrives programeffekter 
(og ikke påvirkning utenifra) 

•  1983 og senere, alle publikasjonstyper 
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44 evalueringer inkludert i metaanalysen 
Randomiserte eksperimenter 
•  14 evalueringer  
Før – etter, eksperimentell – kontrollgruppe sammenligning 
•  17 evalueringer  
Annen eksperimentell – kontrollgruppe sammenligning 
•  4 evalueringer  
Alderskohort design 
•  9 evalueringer 
 
Utenom disse ble 9 evalueringer ekskludert på grunnlag av manglende 

data 
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Odds Ratio og effektmåling 

Ønsket tilstand Uønsket tilstand 

Intervensjonsgruppe A B 

Kontrollgruppe C D 

Odds Ratio = (A*D) / (D*C) 

Vi setter opp to grupper: intervensjonsgruppen og kontrollgruppen. 
Intervensjonsgruppen deltar i programmet, men er ellers lik kontrollgruppen. Vi 
måler hvor mye mobbing som foregår i de to gruppene før og etter. Så 
sammenligner vi resultatene for gruppene. 
 
Odds ratio (OR) beregnes ut i fra en 2 x 2 krysstabell:   
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Tolkning av odds ratio 
Utfallene vurderes på grunnlag av odds ratio (OR):  

 Er OR mindre enn 1 kommer kontrollgruppen best ut 
 Er OR større enn 1 kommer intervensjonsgruppen best ut   

I vår tilfelle hadde vi denne 2 x 2 krysstabellen 
Ikke mobbere Mobbere Total Prosentandel 

mobbere 

Intervensjons -
gruppe 

 
80 

 
20 

 
100 

 
20% 

 
Kontrollgruppe 

 
74 

 
26 

 
100 

 
26% 

OR = (a*d) / (b*c) = (80*26)/(20*74) = 1.4  
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Hvor effektive er programmer mot mobbing?  
Generelt er anti–mobbeprogrammer virkningsfulle 
 
I gjennomsnitt reduseres mobbing med 20 – 23% 
 
I gjennomsnitt reduseres antall som mobbes med 17 – 20% 
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Effect size (ES) for mobbing/det å bli mobbet 

 
Metodologisk design 

Mobbing Å bli mobbet 

OR p OR p 

Randomiserte eksperimenter 
Vektet gjennomsnitt 

 
1.10 

 
ns 

 
1.17 

 
0.50 

Før-etter, eksperimentell kontroll 
Vektet gjennomsnitt 

 
1.60 

 
0.0001 

 
1.22 

 
0.007 

Andre eksperimentelle, kontrollerte design 
Vektet gjennomsnitt 

 
1.20 

 
0.010 

 
1.43 

 
0.006 

Alders-kohort design 
Vektet gjennomsnitt 

 
1.51 

 
0.0001 

 
1.44 

 
0.0001 

 
Vektet gjennomsnitt 

 
1.36 

 
0.0001 

 
1.29 

 
0.0001 
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Effektive programelementer  

•  Bedre implementering 
•  Mer intensive, mer tid 
•  Mer opplæring for lærerne og elever 
•  Mer voksen tilsyn i skolegården  
•  Foreldreopplæring og –møter 
•  Visse disiplinære metoder (samtale, frafall av 

privilegier) 
•  Større virkning på eldre barn (11 år +) 
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Ikke anbefalt 
Større fokus på peer group:  
Tilbakegang, ikke fremgang 
 
-  medelever som meglere i mobbesituasjoner 
-  medelever som veiledere 
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Effekter av programmer for å forhindre frafall i 
skolen 

Sandra Jo Wilson, Mark W. Lipsey,   
Emily E. Tanner-Smith, Chiungjung Huang, Katarzyna Steinka-Fry 

The Campbell Collaboration  www.campbellcollaboration.org 

Frafall: oversiktens målsetting 
•  Oppsummere tilgjengelig forskning 

–  om effektene av intervensjonsprogrammer 
•  som skal øke antallet som gjennomfører skole, eller 
•  redusere frafall 

•  Sammenligne forskjellige programmers effektivitet 
–  når det gjelder metodologi 
–  implementeringens gjennomføring eller kvalitet 
–  mønster av karakteristika ved studentene 
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Statistikk og fakta om gjennomføring av skole 
•  Frafall innen VGS: 

–  Canada har et gjennomsnitt rundt 10%,  
–  USA har et gjennomsnitt rundt 13%,  
–  Norge: ulike rapporterte tall 

•  Prosentandel med utdannelse under VGS (2007): 
–  UK, omlag 32%  
–  Norge, 21% 
–  USA ,12% 
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Risk oriented programs 
Risk Factor for Dropout Targeted Program or Strategy 
Teenage pregnancy Provide child care services or financial 

assistance to young mothers. 
Poor attendance Monitor and reward attendance. 
Poor academic performance Provide supplemental academic services. 

Lack of support for higher education Provide college-oriented curricula and advising 
for students. 

Family and personal problems Connect students with appropriate services 
through case management, provide mentors or 
counselors. 

Traditional school structure doesn’t work for 
some students 

Restructure or reorganize the school day, 
curriculum, etc. to better fit the needs of 
different types of students. 

Students lack purpose, goals, understanding of 
the purposes of education 

Create career/work oriented courses; involve 
students in community. 

The Campbell Collaboration  www.campbellcollaboration.org 

Inklusjonskriterier for primærstudier 
•  Intervensjonene: skolebaserte, skole tilknyttet eller nærmiljø 

baserte program 
•  Utfall: frafall, gjennomføring, eller tilstedeværelse/nærvær 
•  Populasjon: studenter i alderen 4-18 år 

–  Nylige frafall (18-21 år) kan inkluderes hvis skolegjennomføring 
var eksplisitt mål 

–  For studenter under 12 år må frafall anslås 
•  Sammenligning: Eksperimentelle og kvasi-eksperimentelle 

studier  
•  1985 og senere, alle språk, alle publikasjonstyper 
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Søking, innhenting, inklusjon og koding 
 

Search Results = 
16,969 abstracts 

2,591 deemed 
potentially eligible & 
put in retrieval queue 

1,796 documents 
retrieved 

891 documents 
screened for eligibility 

404 eligible 
documents  

(181 studies) 

247 coded documents 
(83 studies) 

157 uncoded 
documents  
(98 studies) 

70 review articles 417 not eligible 
documents 

905 documents not 
yet screened for 

eligibility 

814 documents not 
yet retrieved 

14,378 deemed not 
eligible or irrelevant at 

abstract level 
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Programtyper I 
Program	   Descrip.on	   N	  

Supplemental	  academic	  
services	  

Remedial	  educa2on,	  tutoring,	  homework	  
assistance,	  etc.	  

9	  

School	  or	  class	  restructuring	   Small	  learning	  communi2es,	  block	  schedules,	  
career	  academies,	  small	  class	  size.	  

40	  

College	  prepara2on	   College	  preparatory	  curriculum,	  college-‐oriented	  
academic	  advising.	  

5	  

Voca2onal	  training	   Coursework	  in	  secondary	  school	  oriented	  toward	  
work	  or	  career	  interests.	  

9	  

AEendance	  monitoring	  &	  
financial	  incen2ves	  

Monitoring	  and	  services	  to	  increase	  aEendance	  for	  
mixed	  gender	  groups	  or	  (for	  teenage	  moms)	  
monitoring	  +	  financial	  incen2ves	  to	  increase	  
aEendance.	  

17	  

Child	  care	  services	   Child	  care	  services	  provided	  for	  teenage	  moms.	   2	  
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Programtyper II 
Program	   Descrip.on	   n	  
CBT	  or	  skills	  training	   Generally	  oriented	  toward	  improving	  self-‐esteem	  

or	  aTtudes	  about	  school,	  or	  preven2ng	  drug	  use.	  
6	  

Case	  management	   Programs	  revolved	  around	  connec2ng	  students	  &	  
families	  with	  appropriate	  services.	  

13	  

Mentoring,	  counseling	   Programs	  provided	  adult	  mentors	  or	  trained	  
counselors	  for	  students.	  Though	  mentors	  focused	  
more	  on	  career/work,	  both	  mentors	  and	  
counselors	  dealt	  with	  students’	  personal	  issues.	  

5	  

Community	  service	   Series	  of	  affiliated	  programs	  that	  involve	  planning	  
and	  carrying	  out	  a	  community	  service	  project	  
coupled	  with	  a	  weekly	  life	  skills	  curriculum.	  

16	  
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Hvor effektive er programmer mot frafall i skolen? 
•  Foreløpige resultater! 
•  130 uavhengige utvalg med effekter på frafall 
•  Weighted Mean Random Effects Odds Ratio = 1.63  
•  Odds for å gjennomføre skole er 1.63 ganger større for 

elever knyttet til programmer som skal forhindre frafall 
•  Intervensjonsprogrammer reduserte frafallet i gjennomsnitt til 

32%, fra 44% i Kontrollgruppen 
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Forbedring i forhold til programtype 
•  Generelt: 32% av studentene som fikk intervensjon falt fra; 

44% av kontrollstudentene 
•  Justert odds ratio for mentor-programmer = 1.5 

Dvs. 34% frafall i intervensjonsgruppe; 44% i kontrollgruppe 

•  Justert OR for skoleomstrukturerings programmer = 3.1 
Dvs. 20% frafall i intervensjonsgruppe; 44% i kontrollgruppe 

•  Justert OR for fremmøte-monitorering og insentiver for 
tenåringsmødre = 4.4 
Dvs. 15% frafall i intervensjonsgruppe; 44% i kontrollgruppe 
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Hva mer kan vi lære fra disse to oversiktene? 
•  Begge indikerer at programmer hjelper å nå oppsatt mål 
•  Mobbing: basert på rapporter fra mange forskjellige land, 

blant annet Norge 
•  Norge har vært et foregangsland i arbeidet mot mobbing 
•  Frafall: i hovedsak basert på rapporter fra USA 
•  Den relative viktigheten av de forskjellige årsakene til frafall 

fra VGS kan være forskjellige i USA og Norge 
•  Spesielle tiltak for minoritetsbarn – unødvendig? 
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Kartlegging av norsk frafallsforskning 
•  Vi utfører i disse dager en systematisk oversikt over 

forskning om frafall i Norge 
•  Hovedfokus er på effekt av tiltak mot frafall i Norge 
•  Fanger også opp forskning omkring frafallsmønster og 

årsaker til frafall 
•  Brede inklusjonskriterier i innledende søk 
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Over 2000 treff; hvor mye er relevant og god? 
Det er foreløpig funnet frem til 52 rapporter om frafall i den 

norske videregående  
Ingen av rapportene er vurdert i forhold til metodisk kvalitet 

ennå 
•  Kunnskapsoversikter: N = 6 
•  Rapporter om årsaker til frafall: N = 17 
•  Rapporter som beskriver mønster / kjennetegn ved de som 

faller fra: N = 7 
•  Rapporter som beskriver tiltak for å forhindre frafall: N = 19 
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