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Sammendrag 

Det er et samfunnspolitisk mål å heve debutalderen og redusere det totale alkoholkonsumet 

blant unge, da et tidlig og høyt forbruk øker risikoen for negative konsekvenser. Ettersom 

drikking anses en kollektiv handling kan korrigering av sosiale normer påvirke unge til å 

utsette debuten og redusere alkoholforbruket. Evaluering av implementeringskvalitet kan 

bidra til å få en bedre forståelse av hvilke aspekter ved et forebyggende tiltak som har effekt 

på positive resultater. Oppgaven baserer seg på datamateriale fra intervensjonsgruppen fra det 

forebyggende tiltaket «Ungdom og alkohol» fra 2002 og utgjør 586 elever i 8. klasse. 

Hensikten med oppgaven var å se på hvilke aspekter ved implementering av et forebyggende 

program som hadde en sammenheng med positive utfall, her er vurdert til redusert 

alkoholbruk og korrigerte sosiale atferdsnormer for drikking. Korrelasjonsanalyser viser at en 

sammenheng mellom redusert alkoholbruk og at lærere hadde kontroll over arbeidet. Videre 

analyser viste en sammenheng mellom det at elever fullfører elevarbeid og korrigerte sosiale 

normer. Korrigerte sosiale normer viste i tillegg sammenheng med læreres og medelevers 

engasjement. Det ble ikke funnet signifikante kjønnsforskjeller, verken for alkoholbruk eller 

endring i sosiale normer. Resultatene indikerer at tiltaket har lykkes å skape fremkalt 

samtykke og gitt normativ tilbakemelding om jevnaldredes reelle alkoholbruk som ga utslag 

på positive resultater. Videre framkommer det av resultatene at både lærere og elever sammen 

bidrar til et dynamisk og interaktivt læremiljø som er avgjørende for godt læringsmiljø. 

Resultatene for denne oppgaven trekker fram troskap og deltakerresponsivitet som 

implementeringsaspekter som påvirker utfall av et forebyggende tiltak. 
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Innledning 

Alkohol har en lang historie i Norge og har tradisjonelt sett vært et rusmiddel knyttet til fest 

og høytid (Vedøy & Skretting, 2009b). I Norge er alkohol et legalt rusmiddel, men det er 

likevel restriksjoner knyttet til hvem som får kjøpe alkohol. Det at man må være 18 år for å 

kunne kjøpe øl og vin og 20 for brennevin hindrer ikke mindreårige i å drikke (Vedøy & 

Skretting, 2009b). Det er et samfunnspolitisk mål å redusere alkoholbruken blant ungdommer 

og det vises gjennom store satsninger på alkoholforebyggende tiltak i skolen. Den siste 

undersøkelsen av European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs (ESPAD) fra 

2011 viste at norske 15 og 16 åringer hadde en kraftig økning i alkoholbruk fram mot 

årtusenskiftet, etterfulgt av en klar nedgang de siste årene (Hibell et al., 2011). I forhold til de 

andre Europeiske landene fra ESPAD-undersøkelsen, vurderes Norge som et lav-prevalens 

land, i den forstand at andel 15-16 åringer som hadde drukket alkohol de siste 30 dagene var 

klart under gjennomsnittet. På den andre siden rapporterer norske elever langt høyere konsum 

ved siste drikkesituasjon enn ESPAD-gjennomsnittet (7.1 mot 5.1 centiliter ren alkohol) 

(Hibell et al., 2011). Funnene er konsistent med andre tilsvarende undersøkelser om norske 

tenåringers alkoholbruk (Vedøy & Skretting, 2009b). Grunnet at norske ungdommer drikker 

store kvanta når de først drikker, vurderes forbruket blant norske tenåringer for høyt og 

risikoen for negative konsekvenser er omfattende (Pape & Rossow, 2007; Vedøy & Skretting, 

2009b).  

Ettersom omfanget av forebyggende programmer er stort, men norske ungdommer fortsatt 

rapporterer om store alkoholinntak per drikkesituasjon, er det desto viktigere å undersøke 

hvilke elementer ved forebyggende programmer som har en effekt. En medvirkende årsak til 

drikking blant unge er misoppfattede sosiale normer (Aas & Klepp, 1992; Berkowitz, 2004). 

Tenåringer har en tendens til å overvurdere omfanget av venners alkoholbruk og deres 

anerkjennelse av drikking. Som følge av dette vil mange unge oppjustere eget konsum, for å 

være på nivå med det de tror er normen for alkoholbruk i deres miljø. Å korrigere 

misoppfattede sosiale normer er anbefalt av flere forskere som en framgangsmåte for å 

redusere alkoholbruk blant ungdom (Berkowitz, 2004; Botvin, 2000; Hansen & Graham, 

1991; Hansen & O’Malley, 1996). Evaluering av implementering ved alkoholforebyggende 

tiltak er essensielt for å få en forståelse av hva ved gjennomføringen som kan assosieres med 

positive, ønskede effekter. Denne oppgaven vil derfor ta for seg det alkoholforebyggende 

skoletiltaket «Ungdom og alkohol» (Natvig & Aarø, upublisert manuskript) som er et 
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eksempel på et forebyggende program. Tiltaket viste en atferdseffekt, da 

intervensjonsgruppen hadde signifikant lavere økning i alkoholbruk enn kontrollgruppen 

(Natvig & Aarø, upublisert manuskript). Hensikten med denne oppgaven er å se på forskjeller 

innad i intervensjonsgruppen for å vurdere hvilke elementer ved gjennomføringen som kan 

knyttes til positive resultater. Positive resultater er her vurdert til redusert alkoholbruk og 

korrigerte sosiale normer blant deltakerne.  

Teoretisk rammeverk og tidligere forskning 

Denne delen vil først fokusere på alkoholbruk og forebygging blant unge generelt og risikoen 

for negative konsekvenser som følge av drikking hos tenåringer. Deretter rettes søkelyset mot 

metoder for alkoholforebyggende tiltak og nødvendigheten av å inkludere sosiale aspekter. 

Dette følges av en drøfting av sosiale normer og hvordan misoppfattede sosiale normer virker 

inn på drikking. Videre beskrives de teoretiske og praktiske aspektene ved «Ungdom og 

alkohol» og datamaterialet. Til sist vil implementering forklares, hva det er, hvorfor 

implementering er så viktig og hvordan evaluering av implementering kan gi bedre svar på 

hva ved et forebyggende tiltak som kan ha en effekt på positive, ønskede resultater ved et 

forebyggingsprogram.  

Alkoholbruk blant unge: tidlig debut, negative konsekvenser og økt omfang 

Alkohol er det mest brukte rusmidlet i Norge både for voksne og unge (Wilhelmsen & 

Laberg, 1996). I Europa opererer man ofte med et skille mellom det nordiske og det 

kontinentale drikkemønsteret (Horverak & Bye, 2007; Vedøy & Skretting, 2009b). Det 

såkalte «kontinentale» drikkemønsteret kjennetegnes av at alkohol ofte akkompagnerer 

måltider som lunsj eller middag. Det er uvanlig å drikke utenom måltider og ha et uttalt ønske 

om å bli beruset (Horverak & Bye, 2007). Norske alkoholvaner, som en del av det «nordiske 

drikkemønsteret», har et konsum konsentrert rundt helger og høytider, oftest knyttet opp mot 

festlige sammenhenger (Horverak & Bye, 2007; Vedøy & Skretting, 2009b). Sammenlignet 

med kontinentale europeere drikker nordmenn, både voksne og unge, store kvanta når de først 

drikker. Nordmenn blir mer beruset ved at de drikker mye på kort tid. Det er herfra vi har 

uttrykk som «helgefylla» og «flatfylla» (Pape, 2009a; Schultz, 2007). 
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Tidlig debut legger grunnlaget for tenårene. Det er ikke uten grunn at unge mennesker er 

en såpass høyt prioritert målgruppe for forebyggende tiltak. Tidlig debut danner ofte et 

grunnlag for høyere alkoholbruk utover i tenårene (Pape, 1996; Pape & Rossow, 2007; 

Pedersen & Aas, 1995; Pitkänen, Lyyra & Pulkkinen, 2005). Pedersen og Aas (1995) viser i 

sin studie at ungdom som debuterte før fylte 13 år, hadde ved utgangen av tenårene et årlig 

forbruk på over syv liter alkohol per år. De som utsatte debuten til etter fylte 17 år hadde til 

sammenligning et forbruk på under fire liter alkohol årlig. Bremberg (2002) bemerker at høyt 

alkoholbruk i tenårene ikke har en årsakssammenheng med forhøyet konsum i voksen alder. 

Det er ikke slik at de som drikker mye i 14-15 års alder statistisk sett drikker mer ved 25 års 

alder. Han påpeker at alkoholkonsumet ikke stabiliseres før etter fylte 18 år, og at det ikke er 

før omkring 25 års alder stabile sammenhenger med alkoholbruk i 30-35 års alder. Bremberg 

støtter imidlertid også opp om at et høyt alkoholkonsum i tenårene høyner risikoen for 

negative konsekvenser som følge av alkoholbruk. 

Risiko for negative konsekvenser ved høyt alkoholbruk. Moderat alkoholbruk oppfattes 

som noe positivt hos flertallet av den norske befolkning. Negative erfaringer oppleves stort 

sett i forbindelse med tung beruselse (Vedøy & Skretting, 2009b). Høyt forbruk og høy 

beruselsesfrekvens øker faren for negative sosiale og helsemessige konsekvenser som 

alkoholforgiftning, krangling, vold, uønsket seksuell tilnærming, avhengighet, akutte skader 

og ulykker (Schultz, 2007; Unge & Rus, u.å.; Vedøy & Skretting, 2009b). På verdensbasis er 

5 % av dødsfall blant unge mennesker i alderen 15 til 29 år knyttet til alkohol (Foxcroft, 

Ireland, Lowe & Breen, 2002). Majoriteten av norske ungdommer i aldersgruppen 15-20 år 

rapporterer å ha drukket alkohol minst en gang (Vedøy & Skretting, 2009b). Flertallet av 

ungdommene i denne aldersgruppen oppgir dessuten at de har drukket så mye at de har 

opplevd tegn på alkoholforgiftning eller overstadig beruselse i løpet av det siste året (Pape & 

Rossow, 2007). I en norsk undersøkelse av ungdomsskole og videregående elever kom det 

fram at blant de som drikker rapporteres det om mange negative konsekvenser. Blant annet, 

en av seks opplyste å ha pådratt seg eller påført andre fysiske skader som følge av vold, 

ulykke eller selvskading under påvirkning av alkohol. Blant de videregående elevene som 

rapporterte om å drikke oppga en av fire å ha hatt usikker sex i forbindelse med alkohol, og 

seks prosent av jentene opplyste at de har opplevd å bli seksuelt utnyttet, uten å klare å yte 

motstand på grunn av for tung alkoholrus (Pape & Rossow, 2007). Alkoholbruk blant ungdom 

stiger bratt med økende klassetrinn og forekomsten av alkoholrelaterte problemer er 

tilsvarende høyere blant elever på videregående enn elever på ungdomsskolen (Pape & 
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Rossow, 2007; Vedøy & Skretting, 2009b; Øia 2012). Samtidig kommer det fram blant elever 

med omtrent samme drikkemønster, at flere ungdomsskoleelever relativt sett opplever 

negative utfall som følge av alkohol i form av fylleslagsmål, hærverk eller fysisk skade, 

sammenlignet med videregående elever (Pape & Rossow, 2007). Grunnet en høynet risiko for 

negative konsekvenser som følge av alkoholbruk i tidlige tenår, er det viktig å implementere 

forebyggende tiltak så tidlig som mulig og helst før ungdommen har begynt å drikke. 

Eskalering i rusbruk. At tidligere debut er forbundet med et høyere forbruk utover i 

tenårene, er ikke særegent for drikking. Mønsteret finner man også igjen for andre rusmidler, 

særlig for sigarettrøyking (Pedersen, 2007). Dessuten fungerer legale rusmidler som alkohol 

og sigaretter som «gateway» for cannabisbruk. Cannabis er igjen «gateway» for andre illegale 

rusmidler, deriblant amfetamin, kokain og heroin (Botvin, 2000; Pedersen, 2007). Det 

generelle mønsteret for debutalder og eskalering av rusbruk er veldokumentert, og en av 

årsakene til at heving av debutalder settes sterkt i fokus av de som jobber med forebyggende 

arbeid (Botvin & Griffin, 2004). 

Mange unge gir uttrykk for et innbilt drikkepress, ved at de tror andre drikker mer enn hva de 

selv gjør. I en nyere norsk undersøkelse oppgir nesten tre av fire ungdommer at de tror andre 

unge på samme alder «som du kjenner» drikker mer enn de selv (Øia, 2012). Mange er 

dessuten opptatt av helsefarene ved bruk av rusmidler og er bekymret over alkoholbruken i 

eget nærmiljø. Omtrent en tredjedel av de unge, uavhengig av kjønn, mener at mange eller 

nesten alle jevnaldrende i egen omgangskrets drikker for mye alkohol (Vedøy & Skretting, 

2009b). Til tross for at ungdom har et relativt restriktivt syn på alkoholbruk, begynner de 

fleste å drikke i tidlige ungdomsår (Pape, 2009a) og gjennomsnittlig debutalder har lenge 

ligget stabilt på omkring 15 år (Vedøy & Skretting, 2009b). Ved starten av ungdomsskolen 

oppgir om lag 10-20 % av ungdom å ha drukket alkohol, mens ved utgangen av oppgir så 

mange som 70-80 % det samme (Henriksen, 1999). 

Den brå eksplosjonen av unge som utprøver alkohol på ungdomstrinnet indikerer at 

påvirkning fra nærmiljøet spiller inn på egen rusdebut. Det viser også at tidlig intervensjon er 

viktig og helst bør initieres før de har begynt å drikke og dannet seg faste normer omkring 

drikking (Botvin, 2000; Carlson, Martin & Buskist 2004; Webb, Baer, Getz & McKelvey, 

1996). Det er verdt å rette søkelyset mot de sosiale aspektene ved drikking for å få en 

forståelse for hvorfor så mange unge velger å utforske alkohol. 
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Drikking som en sosial markør og kollektiv handling 

Rusmidler kan fungere som markører for sosiabilitet, stil eller vennskap og kan være 

nettverksskapende (Pape, 1996; Pedersen, 2007). Selve alkoholdebuten er en viktig handling 

for mange tenåringer, en markør i utviklingen fra barn til voksen. Debuten bidrar til å endre 

ungdommens rolle, identitet og for enkelte, måter å håndtere problemer i livet. Den som 

slutter seg til de drikkende blir en av dem, en av gjengen (Pedersen, 2007). Ungdommen tester 

ut grenser og handler på tvers av foreldrenes ønsker, råd og formaninger. Slik utprøvende 

atferd kan bidra i den psykososiale utviklingen til ungdommen (Pape, 1996). Omgivelsene 

forholder seg til den drikkende ungdommen på en ny måte, rollen er endret i egne og andres 

øyne (Pedersen & Aas, 1995). 

Det har blitt funnet positiv sammenheng mellom nivå på alkoholbruk og ulike mål på 

sosiabilitet. Moderat alkoholbruk i midten av tenårene forbindes med økt selvfølelse og bedret 

mental helse hos unge voksne (Pape, 1996). Utadvendt og aktiv ungdom med nære, gode 

vennskapsrelasjoner har en tendens til å drikke mye (Pedersen, 1993 sitert i Pape, 1996). 

Lignende resultater har blitt funnet om sammenhengen mellom røyking og sosial tiltrekning. 

Blant 14åringer ble en typisk gutt eller jente som røyker rangert som mer sosialt tiltrekkende 

enn en ikke-røyker. Resultatet kan henge sammen med at røyking anses som en risikoatferd 

som det tas initiativ til og utføres på en sosial arena, i nærvær av venner hvor sosialt 

tiltrekkende egenskaper blir spesielt synlig (Skalle & Rise, 2006). Motsatt effekt finner man 

hos avholdsungdom og seindebutanter. Sein debut og tørr ungdomstid er forbundet med 

psykososiale problemer, ensomhet og svake nettverk, særlig hos gutter (Pape, 1996; Pedersen, 

2007). En norsk undersøkelse fant at fravær av nære, fortrolige venner i tidlige tenår var 

relatert til ikke-drikking i senere tenår (Pedersen & Aas, 1995). Enkelte funn tyder på at også 

personer med et overdrevent alkoholkonsum har en høyere tendens til å være upopulære, 

venneløse eller ha tegn på sviktende sosiale ferdigheter (Leifman, Kühlhorn, Allebeck, 

Andréasson & Romelsjö, 1995).  

Det er likevel mye som tyder på at det er den relative debuten i forhold til de andre i miljøet 

som er det viktige, ikke debutalderen i seg selv (Pedersen, 2007; Pedersen & Aas, 1995). 

Debuten skaffer ungdommen en plass i gjengen, det er ikke alderen som er det vesentlige, 

men at man begynner å drikke før alle andre har begynt. Pedersen (2007) påpeker videre at 

drikking er en kollektiv og lært handling. Det er få som drikker, eller i det minste debuterer 

alene, man lærer å drikke av andre. Ungdom forholder seg aktivt til sin egen kulturs, familie 
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og venners alkoholbruk (Bandura, 1986). Rusforebyggende tiltak bør bygge på både en 

forståelse for rusbruk generelt og hvilke sosiale forhold som påvirker ungdoms bruk av 

rusmidler (Durlak, 1997; Henriksen, 1999). Drikking er en samhandlet opplevelse for mange 

unge og har en sterk tilknytning til fellesskap mellom jevnaldrende. Handlingen og 

opplevelsen av rus påvirkes sterkt av det fellesskapet og den situasjonen man befinner seg i, 

og unges drikkemønstre påvirkes i stor grad av gruppementalitet (Henriksen, 1999). 

Framgangsmåter for alkoholforebyggende tiltak 

Målet for alkoholforebyggende tiltak er å beskytte ungdom mot de skadene og problemene 

alkohol kan føre til. Blant de forebyggende tiltakene er det å øke debutalderen og redusere det 

totale alkoholkonsumet viktig. Flere tidligere forebyggingsprogram har hatt en strategi om å 

påvirke holdninger til alkoholbruk ved å opplyse direkte om farene og skadevirkninger ved 

alkohol (Aas & Klepp, 1992). Ideen som ligger bak dette er at «den som vet det rette, gjør det 

rette» (Henriksen, 1999). Kunnskapsbaserte tiltak har derimot ikke vist å ha videre effekt på 

ungdommers holdninger, bruk, ferdigheter eller andre mål på atferd (Botvin, 2000; Bremberg, 

2002; Pape, Storvoll & Rossow, 2006; Wilhelmsen & Laberg, 1996). Skremselstaktikk med 

tørrlagte alkoholikere har også blitt brukt som en strategi i forebyggende arbeid, men dette har 

heller ikke vist til videre effekt for alkoholforebygging (Wilhelmsen & Laberg, 1996).  

Fryktvekkende informasjonskampanjer kan vise til gode effekter på flere helsefremmende 

atferder, blant annet vedrørende røyking og HIV/AIDS (Larsen, Rise & Kraft, 2006; Rise, 

2006). Dog har ikke skremselstaktikk mot tenåringsdrikking kunnet vise til samme positive 

effekter (Wilhelmsen & Laberg 1996). Årsaken til dette kan være at kampanjene ikke 

oppleves som relaterbare for ungdommen. Muligens skyldes det at kampanjene ikke har vært 

godt nok rettet inn mot mottakerne. Et møte med en tørrlagt alkoholiker kan oppleves som 

fjernt fra ungdommens eget alkoholforbruk. Det er urealistisk å tro at den kommende 

generasjonen tar helt avstand fra drikking, i et samfunn der en så overveldende majoritet av 

den voksne befolkningen drikker i sosiale settinger (Pape, 1996).  

Et forebyggende program som har kunnet vise til en effekt på alkoholbruk er det skolebaserte 

tiltaket «Ungdom og alkohol», utviklet av Wilhelmsen, Laberg og Klepp (1994). Programmet 

deler navn med tiltaket denne oppgaven baserer seg på, men dette er to ulike tiltak. 

Wilhelmsen et al. (1994) fant en effekt på alkoholbruk på måten programmet ble 

implementert i henhold til rollespesifisering hos deltakerne. Elevene i intervensjonsgruppen 
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ble delt inn i to grupper, basert på høy og lav rollespesifisering. Høy rollespesifisering vil si at 

elever, gruppeledere og lærere fikk klare retningslinjer for utføring av sine oppgaver. Lav 

struktur innebar at lærerens rolle var mindre spesifisert og elevene hadde større innflytelse på 

arbeidsmetoder. Kontrollgruppen gjennomgikk skolens ordinære alkoholforebyggende 

undervisning.   

Deltakerne i gruppen med høy rollespesifisering oppnådde bedre resultater hva angår både 

endring i alkoholbruk og endrede holdninger til drikking, sammenlignet med gruppen med lav 

rollespesifisering og kontrollgruppen. Det er grunn til å tro at deltakerne i gruppen med høy 

rollespesifisering implementerte programmet best i henhold til hva forskerne hadde intendert. 

Elevene var også mer involvert i arbeidet i de klassene der læreren hadde større grad av 

kontroll. Forebyggingsprogrammet kunne derimot ikke vise til langsiktige effekter. Mangel på 

observerte langtidseffekter kan skyldes at den forebyggende undervisningen som ble 

gjennomført i 7. klasse bør følges opp på 8. og 9. trinn dersom den skal virke over tid 

(Wilhelmsen & Laberg, 1996). Effekten av lærerstyrt undervisning har også blitt funnet 

sentralt for elevers prestasjoner vedrørende undervisning av det generelle pensum (Opheim & 

Wiborg, 2012). 

Evalueringen av «Ungdom og alkohol» har blitt kritisert for måten alkoholbruk ble beregnet 

(Pape, 2009b; Pape, Baklien & Rossow, 2007). Det ble benyttet en sumskåre av frekvensmål 

for å beregne alkoholbruk. Eksempelvis vil lavt forbruk av både øl, vin og brennevin gi 

samme skåre som høyt forbruk av en av alkoholsortene, men intet av de andre. Pape (2009b) 

omtaler alkoholmålet som upålitelig og «… lite egnet til å påvise endring eller stabilitet over 

tid» (note 1, s 351). Natvig (2009) forsvarer bruken av en slik sumskåre og presiserer at slike 

sumskårer viser god kriterievaliditet. I et utvalg av 13-15 åringer korrelerte sumskårene av 

frekvens på alkoholbruk bedre med alkoholforventninger, mestringsforventninger og andre 

indikatorer (Aas, 1993; Aas, Klepp, Laberg & Aarø, 1995), samt med ulike alkoholmål 

longitudinelt, enn det logisk korrekte målet «frekvens x mengde» (Natvig, 2009). I tillegg 

viste i en studie av 12-19 åringer at et slikt frekvensmål korrelerte 0,81 med selvrapportert 

alkoholmengde (Aas & Klepp, 1992). Natvig konkluderer at «på denne bakgrunn vil jeg 

hevde at kritikken mot alkoholsumskåren blir uviktig» (2009, s 359). 

Gode læringsmiljøer kan virke beskyttende mot utvikling av problematferd hos barn og unge 

(Gravrok, Schancke, Andreassen & Domben, 2006). Skoler med godt læringsmiljø 

kjennetegnes blant annet av trygge og positive klassemiljøer der elever har mulighet for 
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deltakelse i beslutningstaking (Bremberg, 2002). Elever ønsker å ta mer del i planlegging av 

undervisningen enn de i praksis har mulighet til (Bremberg, 2002). Blant voksne øker risikoen 

for helseproblemer dersom man opplever liten grad av innflytelse kombinert med høye krav i 

arbeidslivet. Det er derfor ikke urimelig å anta at økt elevinnflytelse bør redusere forekomsten 

av problematferd som drikking blant skoleelever (Bremberg, 2002). Pettigrew et al. (2013) 

utforsket forskjellige lærerstiler og påvirkningen på elevenes engasjement ved et 

alkoholforebyggende intervensjonsprogram. De fant at lærere som utviser en viss grad av 

kontroll over klassens arbeid, men gir rom for elevenes innspill hadde de mest engasjerte 

elevene og de beste effektene. Strenge, autoritære lærere hadde ofte oppmerksomme elever, 

men elevene viste liten grad av deltakelse og engasjement i undervisningen. Passive lærere 

som hadde liten grad av kontroll på klassen hadde også de minst engasjerte elevene. Deres 

program hadde mindre effekt i de klassene der læreren hadde veldig høy eller veldig lav grad 

av kontroll. Resultatene indikerer at når læreren er engasjert, stiller forberedt, og har en 

undervisningsstil som gir rom for innspill fra elever uten å miste kontrollen, vil elevene 

respondere med høyere grad av engasjement (Pettigrew et al., 2013). Høyere engasjement er 

dessuten et viktig moment for bedre resultater, både for undervisning av det generelle 

pensumet og implementering av forebyggende programmer (Reeve, 2012). 

Graham, Marks og Hansen (1991) anbefaler en tilnærming med sosial påvirkning for å forstå 

den underliggende dynamikken for ungdommers alkoholbruk og utvikling av tilrettelagte 

alkoholforebyggende tiltak. Drikkesituasjoner defineres og rettledes av en hel gruppe sosiale 

regler eller normer. Sosiale normer vil si hva man opplever som sosialt akseptable handlinger. 

Ved å se på drikking som en sosial handling bør man også ta hensyn til de normene som 

påvirker ungdommens miljø. Dersom man klarer å justere ungdommers normer omkring 

alkohol, kan dette være med å heve debutalderen og redusere konsumet (Graham et al., 1991; 

Steinkjer, 2008; Wilhelmsen og Laberg, 1996). 

Sosiale normer 

Sosial-påvirknings teori for forebygging argumenterer for å påvirke hele sosiale miljøer i 

retning av mindre bruk av rusmidler (Steinkjer, 2008). Folk assosierer ofte det de tror er 

flertallets atferd med den normale handlingsformen, og dette blir rettledende for hva som er 

«korrekt» handlingsmåte i en sosial kontekst (Hogg & Vaughan, 2005; Manstead et al., 1995). 

Med alderen blir venner stadig mer betydningsfulle, både som rollemodeller, 
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tilknytningsobjekter og som bidragsytere til ungdommers psykososiale utvikling (Pape, 

2012). På samme vis øker venner og voksnes påvirkningskraft for egen substansbruk med 

alderen (Andrews, Hops & Duncan, 1997; Huba & Bentler, 1980). Drikkesituasjoner 

defineres og rettledes av sosiale regler eller normer. Med sosiale normer menes hva man 

opplever som sosialt aksepterte handlinger og hva som oppfattes som ikke sosialt aksepterte 

handlinger (Hogg & Vaughan, 2005). Dersom ungdom ser på drikking som en sosial akseptert 

handling er det normen om drikking som må forsøkes endres på. Dersom man klarer å justere 

ungdommers normer rundt alkohol, kan dette være med å heve debutalderen og redusere 

konsumet (Graham et al., 1991; Wilhelmsen og Laberg, 1996).  

Injunktive og deskriptive atferdsnormer og normativ påvirkning. Sosiale atferdsnormer 

kan deles inn i injunktive og deskriptive normer. Injunktive normer er relatert til hva man tror 

andre i en sosial gruppe mener om hvordan man bør oppføre seg i ulike situasjoner. Det vil si 

en oppfatning av hvilken atferd man tror andre anerkjenner eller ikke. Med hensyn til alkohol 

vil det si om man tror andre er positive til drikking eller ikke. Deskriptive normer viser til 

oppfattelse av andres atferd og hvordan man tror andre faktisk handler (Berkowitz, 2004; 

Aronson, Wilson & Akert, 2007; Pape, 2012). I denne konteksten vil det si ens tanker om 

hvor mye og ofte man tror andre drikker. Normativ påvirkning referer til hvordan atferden 

påvirkes av det man tror er den gjeldende normen i sitt miljø (Berkowitz, 2004; Manstead et 

al., 1995).   

Normativ påvirkning. Normativ påvirkning virker inn på hvordan man føler, tenker og 

handler på en måte som samsvarer med gjeldende sosiale normer og består av både 

mellommenneskelige og personlige faktorer. På det mellommenneskelige nivå kan folk føle 

seg tvunget til å handle i samsvar med normer for å unngå eventuelle negative reaksjoner 

dersom man avviker fra normen (Manstead et al., 1995). Eksempelvis kan en ungdom finne 

det vanskelig å avvike fra hva de tror er deres jevnaldredes norm om drikking, i frykt for å bli 

vurdert negativt og bli ekskludert fra vennegruppen eller framtidige sosiale sammenkomster. 

Personlige faktorer ved normativ påvirkning vil si at man kan føle seg bundet til å følge 

normer, ettersom man ønsker å aksepteres som medlem av en gruppe (Manstead et al., 1995).  

Man aksepterer betydningen av de etablerte normene og anerkjenner viktigheten av å følge 

disse. Dermed utvikles normer til å bli internaliserte standarder for atferd. Slik følges 

situasjonelle normer, ikke bare for å unngå negative mellommenneskelige reaksjoner, men 



10 

 

også fordi man føler seg personlig bundet til å leve opp til egne forventninger om hva som er 

korrekt opptreden (Manstead et al., 1995). 

Misoppfattelse av normer 

Betydningen av venners innflytelse på normative holdninger og helseatferd blant unge er godt 

dokumentert (Aas & Klepp, 1992; Berkowiz, 2004; Botvin & Griffin, 2004; Piko, 2001; 

Natvig & Aarø, upublisert manuskript). Samtidig viser forskning at dette oftest er basert mer 

på hva man tror andre tenker og gjør, den oppfattede norm, enn hva andre egentlig tenker og 

gjør, den faktiske norm. Gapet mellom en oppfattet og en faktisk norm blir omtalt som 

misoppfattelser og oppstår ved både over- og undervurdering av prevalensen av holdninger 

eller atferd (Berkowitz, 2004). Tilstedeværelsen av misoppfattelser av normer har blitt 

dokumentert for en variasjon av atferd og sosiale kontekster og i flere ungdoms- og 

voksenpopulasjoner og sub-populasjoner, i både individuelle og metaanalyser (Berkowitz, 

2004; Borsari & Carey, 2003; Bruun & Hauge, 1963; Lewis & Neighbors, 2004; Prentice & 

Miller, 1996). 

Borsari og Carey (2003) fant i sin metaanalyse av studier om norm-misoppfattelser at graden 

av misoppfattelser for injunktive normer var større enn for deskriptive normer. De fant også at 

injunktive normer sannsynligvis predikerer alkoholbruk og negative konsekvenser som følge 

av drikking mer enn deskriptive normer. Mens både injunktive og deskriptive normer har blitt 

godt kartlagt i flere tiltak, har de mest suksessfulle intervensjonene vært rettet mot å påvirke 

deskriptive normer. Det er med andre ord ikke en klar enighet i forskningen om hvilken type 

norm som mest sannsynlig vil kunne endre atferd og som dermed bør vektlegges mer i 

intervensjoner (Berkowitz, 2004).  

Misoppfattelse av normer kan ta form på flere måter som vil påvirke atferd ulikt. Berkowitz 

(2004) beskriver tre former for misoppfattelser. "Pluralistisk ignoranse" eller 

«flertallsmisforståelser» er den vanligste misoppfattelsen. Det hender at individer feilaktig 

tror de tilhører minoriteten, når de faktisk opptrer i tråd med majoriteten. Eksempelvis kan 

man tro at en selv drikker mindre enn majoriteten, når realiteten er at majoriteten drikker 

mindre enn man tror. Dette kan få folk til å undertrykke sunn atferd eller holdninger slik som 

et moderat alkoholbruk, som de feilaktig tror ikke er i overenstemmelse med normen og heller 

engasjere seg i usunn atferd, som høyt alkoholbruk, som oppfattes som normativ. «Falsk 

konsensus» vil si at man feilaktig tror andre er lik en selv, når de faktisk ikke er det. For 



11 

 

eksempel kan en person med et høyt alkoholbruk tro at andre drikker like mye, mens 

majoriteten i realiteten drikker betydelig mindre. Slik kan stordrikkere få motivasjon til å 

opprettholde overdrevent alkoholkonsum ettersom deres feiloppfattede normer rettferdiggjør 

konsumet.  Den tredje formen for misoppfattelse er «falsk unikhet» og refererer til når et 

individ tror sin atferd er mer unik enn den egentlig er. Dette kan oppstå for eksempel blant 

avholdsfolk, som kan undervurdere prevalensen av andre avholdsfolk og tro de er mer unike 

enn de faktisk er. Det kan føre til at de trekker seg unna sosiale tilstelninger, fordi de tror 

samfunnet er mer alkoholorientert enn det er. Ettersom flertallsmisforståelser er den vanligste 

formen for misoppfattelse, vil denne oppgaven fokusere på nettopp korrigering av 

flertallsmisforståelser fremfor falsk konsensus og falsk unikhet. 

Innvirkende faktorer for flertallsmisforståelser. Det er dokumentert at feiloppfatninger 

øker i takt med sosial avstand. Det er vanlig at ungdom tror at venner drikker mer enn de 

faktisk gjør, men at «gjennomsnittseleven» drikker mer enn vennene. Slik kan misoppfattelser 

om elever i høyere klassetrinn være større enn elever på eget klassetrinn ettersom den sosiale 

avstanden er større. I motsetning er påvirkningskraften større, dess mindre den sosiale 

avstanden er. Ungdom påvirkes mer av venner enn av den generelle elevmassen (Berkowitz, 

2004; Borsari & Carey, 2003). 

Tidligere studier har sett på påvirkningen av misoppfattelser av normer for motsatt og samme 

kjønn (Berkowitz & Perkins, 1987; Marks, Graham & Hansen, 1992) og kjønnsforskjeller for 

feiloppfatninger viser at kvinner misoppfatter mer enn menn (Borsari & Carey, 2003; Lewis 

& Neighbors, 2004). Det kan være et resultat av at kvinner generelt blir mer påvirket av 

miljøet enn menn. Det kan også komme av at kvinner er mindre involvert i alkoholkultur enn 

menn og dermed misoppfatter i større grad. Grupper som er mindre involvert i en brukskultur 

har større risiko for å misoppfatte kulturen. Dette kan forklare hvorfor noen sosiale norm-

kampanjer har rapportert større påvirkning på kvinner (Berkowitz, 2004). Normer for «nære 

venner» av samme kjønn har blitt vist å være en sterkere prediktor for alkoholbruk enn 

normer for «gjennomsnittseleven». Dette gjaldt for begge kjønn, men effekten var større for 

kvinner enn for menn. Derimot var normer for det motsatte kjønn ingen god prediktor for 

alkoholbruk, verken for kvinner eller menn (Lewis & Neighbors, 2004). 

Konsekvens av misoppfattelser. Flere studier har vist at ungdommer har en tendens til å 

overvurdere andre ungdommers injunktive normer, altså hvorvidt deres jevnaldrende 

godkjenner alkoholbruk. Mange unge tror at deres jevnaldrende er mer i favør av drikking enn 
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de virkelig er (Borsari & Carey, 2003). Videre har det også blitt vist at ungdommer ofte 

misoppfatter deskriptive normer, da mange unge tror at deres jevnaldrende drikker mer enn 

det faktiske tilfelle (Bruun & Hauge, 1963; Vedøy & Skretting, 2009b; Trucco, Colder & 

Wieczorek, 2011; Øia, 2012). Slike flertallsmisforståelser kan være ganske overveldende. I en 

norsk studie fant Aas og Klepp (1992) at 7. klassinger trodde at 7 ganger så mange 

ungdomsskoleelever på 7.-9. trinn drakk hver uke sammenlignet med de fem prosentene av 7. 

klassingene som faktisk oppga ukentlig drikking. Elever på videregående skole overestimerte 

alkoholbruken blant sine jevnaldrende med det dobbelte av hvor mye som ble rapportert. 

Dette kan tyde på at yngre ungdom er mer tilbøyelig for flertallsmisforståelser enn voksne 

(Natvig & Aarø, upublisert manuskript). Som en konsekvens av misoppfattelser av normer 

har ungdom en tendens til å overvurdere venners alkoholbruk (Aas & Klepp, 1992; Øia, 2012) 

og ofte søker de å oppjustere eget forbruk for å ligge på samme nivå som vennene når de tror 

vennene drikker mer enn de selv (Pape, 2012). 

Korrigering av misoppfattelser ved normativ opplæring. Normativ opplæring vil si å gi 

tilbakemelding til ungdommer om det faktiske omfanget av drikking for majoriteten av deres 

jevnaldrende, altså å korrigere normene til å bli mer restriktive og virkelighetstro (Dusenbury 

& Falco, 1995). Å gi normativ tilbakemelding for å korrigere misoppfattelser er i følge 

Hansen og O’Malley (1996) en kritisk ingrediens ved hele den sosiale normtilnærmingen og 

har vært vanlig å inkludere i alkoholforebyggende skoleprogram siden 1980 (Botvin, 2000). 

Ettersom alkoholbruken blant tenåringer faktisk er langt lavere enn ungdom har en tendens til 

å tro, vil normativ opplæring bidra til å korrigere feilaktige oppfatninger om hvor ofte andre 

jevnaldrende drikker.  

Normativ opplæring kan bidra til å korrigere flertallsmisforståelser om alkoholbruk blant 

ungdom og slik støtte opp om avhold blant unge (Berkowitz, 2004; Botvin, 2000; Dusenbury 

& Falco, 1995; Hansen & Graham, 1991; Hansen & O’Malley, 1996). Det argumenteres for at 

andre forebyggende strategier, som å lære ungdom gode måter å si nei til alkohol, ikke vil 

være effektivt dersom ungdommen er av den oppfatning at normen er å drikke alkohol 

(Donaldson et al., 1996; Dusenbury & Falco, 1995). Dette fremhever hvor sterk 

påvirkningskraft sosiale normer kan ha og hvor viktig det er å korrigere eventuelle 

misforståelser for å danne mer realistiske oppfatninger om prevalens og aksept til alkoholbruk 

blant ungdom. 
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Atferdsendring ved fremkalt samtykke 

Selv om man vanligvis betrakter holdninger som grunnleggende årsak for atferd, kan også 

atferd påvirke holdninger. Festingers (1957) kognitive dissonansteori og Bems (1967; 1972) 

selv-oppfattelses teori brukes til å forklare hvordan atferd påvirker holdninger. 

Kognitiv dissonans. Når man handler på en måte som går i mot ens vanlige (vanligvis 

positive) oppfatning av seg selv, oppstår en følelse av ubehag som Festinger (1957) kalte 

kognitiv dissonans. Dissonans oppstår som et resultat av en diskrepans mellom atferd og 

holdninger, atferd og selvbilde eller mellom to holdninger (Carlson et al., 2004; Festinger, 

1957). Eksempelvis kan en mindreårig oppleve en konflikt mellom det å kjøpe øl med falsk 

legitimasjon, og det å se på seg selv som et ærlig menneske. Konflikten skaper en følelse av 

ubehag, dissonans, som personen følgelig vil føle seg motivert til å redusere. I følge Festinger 

(1957) kan dissonans reduseres på tre måter. Enten kan man endre atferden til å bringe den i 

tråd med den dissonante kognisjonen (la være å kjøpe øl), forsøke å rettferdiggjøre atferden 

ved å redusere betydningen av et av de dissonante elementene (det er ikke så farlig så lenge 

jeg ikke må vise legitimasjon, da har jeg ikke løyet) eller man rettferdiggjør handlingen ved å 

legge til nye kognisjoner (det er ikke så farlig, «alle» mindreårige kjøper øl med falsk 

legitimasjon). 

Selv-observasjons teorien. Selv-observasjons teorien forklarer at når man har svake eller 

tvetydige holdninger om en sak, trekkes slutninger om egne holdninger ved å observere 

atferden og situasjonen den oppstår i. Dersom man ikke er sikker på hva man mener om en 

sak, og det ikke er ytre forklaringer på atferden, attribueres årsaken til atferden til egne indre 

holdninger (Bem, 1967; 1972). Det er viktig å fremheve at denne prosessen skjer før man 

utvikler sterke holdninger om saken, sett fra et alkoholforebyggende perspektiv er dette et 

viktig poeng. Dersom man ønsker å påvirke ungdommer til å avstå fra drikking og få 

restriktive holdninger til alkoholbruk, er det viktig at denne prosessen iverksettes så tidlig som 

mulig, helst før ungdommen har begynt å drikke og har utviklet sterke holdninger til 

alkoholbruk (Aronson et al., 2007). 

Fremkalt samtykke. For å frembringe holdningsendring er en teknikk å få personer til å gi 

uttrykk for en mening eller holdning som strider mot deres egen overbevisning (Aronson et 

al., 2007). Ved å få personer til å holde en appell om hvorfor drikking bør utsettes til lovlig 

alder, er det mulig å oppnå fremkalt samtykke. Kognitiv dissonansteori og selv-oppfattelses 
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teori forklarer prosessene som skjer under slike situasjoner. Dissonansteorien forklarer at 

motstridende følelser vil oppstå når en person blir overtalt til å gjøre noe (som å holde en 

appell om avhold) som strider i mot personens holdninger og selvbilde (tenåringer flest 

drikker). Selv-oppfattelses teorien forklarer at dersom holdningene som motstrider atferden 

ikke er av veldig sterk karakter, og en stor belønning som kan rettferdiggjøre handlingen er 

uteblivende, vil det lede personen til å attribuere årsaken til denne atferden til egne 

holdninger. Dette kan føre til holdnings- eller atferdsendring (Aronson et al., 2007). 

Aronson, Fried & Stone (1991) testet dette ved å la to grupper college studenter lage en tale 

der de skulle forklare risikoen for å pådra seg AIDS ved ubeskyttet samleie og samtidig 

promotere kondombruk. En gruppe ble kun bedt om å forberede talen, den andre gruppen ble i 

tillegg bedt om å lese opp talen foran et kamera de ble fortalt skulle bli vist til et større 

publikum. Videre ble halvparten av hver av gruppe gjort oppmerksom på sin egen unnlatelse 

av å bruke kondom ved å lage en liste over omstendigheter der de hadde funnet det spesielt 

ubehagelig, vanskelig eller umulig å bruke kondom. Gruppen som både hadde blitt påminnet 

om egen fraværende evne til å bruke kondom og i tillegg hadde lest talen foran kamera, 

opplevde høyest grad av dissonans. De ble oppmerksomme på eget hykleri ved ikke å 

praktisere det de forkynte. Studentene i denne gruppen viste i ettertid størst atferdsendring, de 

reduserte opplevelsen av dissonans ved å endre atferden.   

I skolebaserte intervensjoner som innebærer aktiviteter som å produsere noe som skal vises 

foran andre elever, er det sannsynlig at elevene blir offentlige talspersoner for bestemte 

verdiladede posisjoner, enten det er holdningsstridig eller ikke. Når noen elever så oppdager 

at de ikke oppfører seg slik de anbefaler andre å oppføre seg, kan det lede til endret holdning 

eller atferd (Aronson et al., 2007). Intervensjoner basert på dissonans har blitt funnet mer 

effektive enn ikke-dissonans baserte intervensjoner i forebygging av spiseforstyrrelser, og 

anbefales også for andre helsepromoterende programmer (Stice, Shaw, Becker & Rhode, 

2008). 

Det alkoholforebyggende tiltaket «Ungdom og alkohol» 

Denne oppgaven baserer seg på datamateriale fra intervensjonsstudien «Ungdom og alkohol». 

Studien er en evaluering av en todelt alkoholintervensjon blant norske 8. klassinger i 2002. I 

den første delen av tiltaket deltok elevene i intervensjonsgruppen klassevis i en nasjonal 

videokonkurranse om å lage den beste 3 minutter lange forebyggingsvideoen rettet mot å 
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overtale 7. klassinger om hvorfor man ikke bør begynne å drikke. Vinneren av konkurransen 

fikk sin video vist på TV programmet Zone 2 på TV2. Denne delen av programmet var ment å 

skape fremkalt samtykke hos deltakerne ved at de ble talspersoner for avhold for et større 

publikum. Gjennom arbeidet med videoen var det tenkt at flere situasjoner ville oppstå der 

elever som var positive til alkohol ble involvert i holdningsavvikende atferd. De fleste 8. 

klassinger har begrenset personlig erfaring med alkohol og vil derfor sannsynligvis ikke ha 

utviklet sterke holdninger omkring eget alkoholbruk. Ved å lage argumenter ment for å 

redusere drikking blant 7. klassinger vil det kunne lede 8. klassinger til selv å utvikle sterkere 

holdninger til avhold. Ettersom produksjonen av videoen ble gjort klassevis, vil 

mellommenneskelig kommunikasjon og gjensidig sosial innflytelse mellom 8. klassingene 

kunne bidra til å danne mindre positive injunktive og deskriptive gruppenormer overfor 

alkohol (Natvig & Aarø, upublisert manuskript). 

I del to av tiltaket gjennomførte elevene i intervensjonsgruppen en spørreundersøkelse av en 

9. og 10. klasse på sin skole om deres alkoholbruk. Skjemaene ble sendt inn til forskerne, som 

analyserte dataene og sendte informasjon ut igjen til lærerne. Elevene fikk så tilbakemelding 

via læreren på resultatet både fra sin egen skole og de andre deltakende skolene. Tanken var å 

gi elevene normativ tilbakemelding på det reelle nivået av drikking, både i egen krets og 

nasjonalt, for å korrigere eventuelle flertallsmisforståelser. Korrigering av 

flertallsmisforståelser vil kunne bidra til å endre elevenes deskriptive normer og et redusert 

normativt press om å drikke (Natvig & Aarø, upublisert manuskript). Del to av tiltaket var 

nødvendig for å få optimal effekt av fremkalt samtykke i henhold til Donaldson et al. (1996) 

argument om at opplæring av strategiske måter å si nei til alkohol ikke er effektivt dersom 

feiloppfattede normer ikke korrigeres (Natvig & Aarø, upublisert manuskript). 

Kontrollgruppen i studien mottok ingen alkoholforebyggende undervisning. 

For å måle eventuelle effekter av tiltaket svarte elevene på to skjema om deres erfaring med 

alkohol samt andre tenkelige medierende faktorer som injunktive og deskriptive 

atferdsnormer for drikking. Ett skjema ble utdelt til elevene før programmet ble iverksatt og 

fungerte som en pretest for undersøkelsen. Dette skjemaet ble utdelt til elevene i både 

kontroll- og intervensjonsgruppen. Etter programmet var avsluttet besvarte elevene i 

intervensjonsgruppen et annet, mer omfattende skjema som figurerte som posttest. Utover de 

identiske spørsmålene som ved T1, besto spørreskjemaet ved T2 også av spørsmål omkring 

gjennomføringen av intervensjonen og elevenes opplevelse av programmet. Spørsmålene ble 
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inkludert for å kunne måle eventuelle forskjeller i resultater basert på implementering av 

programmet. 

Ettersom det er såpass lav andel av 8. klassinger som har erfaringer med å drikke alkohol, vil 

et forebyggende program som «Ungdom og alkohol» ikke nødvendigvis kunne vise til en 

sterk effekt på alkoholbruk i målgruppen. Derimot er det større sannsynlighet for å se endring 

i sosiale atferdsnormer knyttet til alkoholbruk (Natvig & Aarø, upublisert manuskript). I så 

tilfelle vil det avdekkes ved å se på målene for atferdsnormer i elevundersøkelsen. For å 

kunne se på hvilke elementer av intervensjonen som var assosiert med positive endringer, er 

det nødvendig å se på forholdet mellom målene på implementering opp mot målene på 

endring i alkoholbruk og atferdsnormer. 

Implementering 

For at nye intervensjoner eller programmer skal lykkes, må flere såkalte diffusjonsfaser 

gjennomføres. Diffusjonsfasene er spredning, tilegnelse, implementering og bærekraftighet 

(Durlak & DuPre, 2008). Spredning vil si at informasjon om programmet og verdien av det 

kommer ut til samfunnet. Med tilegnelse menes at lokale grupper eller organisasjoner, for 

eksempel en skole, velger å gjennomføre nettopp dette programmet overfor andre. 

Implementering svarer til hvor godt programmet blir utført i en prøveperiode, mens 

bærekraftighet innebærer at programmet opprettholdes over tid. Alle diffusjonsfasene må 

gjennomgås for at et program skal bli ansett som vellykket (Durlak & DuPre, 2008). 

Implementering er bare en av diffusjonsfasene, men svært avgjørende for effekten av et 

forebyggingsprogram (Dusenbury, Brannigan, Falco & Hansen, 2003). 

Hvorfor er implementering viktig?  

Implementering kan defineres som gjennomføring eller realisering. I denne konteksten betyr 

implementering å sette et alkoholforebyggende tiltak ut i den virkelige verden. Ved å oppnå 

god implementering vil ikke bare en innovasjons statistiske suksess øke, det vil også lede til 

sterkere fordeler for deltakerne. Vurdering av implementering er dessuten viktig for å kunne 

vurdere indre og ytre validitet til et tiltak. Med dette menes at korrekt tolkning av resultatene 

av et tiltak er avhengig av å vite hvilke aspekter ved tiltaket ble praktisert og hvor godt de ble 

gjennomført (Durlak & DuPre, 2008). Dersom negative utfall av et tiltak oppstår, er det 

vesentlig å vite om dette er grunnet dårlig implementering eller dårlig tiltak. Eksempelvis kan 
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negative utfall være et resultat av sviktende motivasjon eller kunnskap fra de som skal 

implementere tiltaket, ikke nødvendigvis kvaliteten på selve tiltaket (Natvig, 2009). På 

samme måte kan positive resultater oppnås gjennom tilpasninger som er avvikende fra 

opprinnelige beskrivelser. I begge tilfeller vil ugyldige vurderinger av tiltaket kunne skje, uten 

å vite hvordan det ble gjennomført, altså implementeringen av tiltaket (Durlak & DuPre, 

2008). Informasjon om implementering er dessuten viktig for å teste de teoretiske 

grunntankene bak et tiltak. Teorier om viktige kjernekomponenter kan ikke testes dersom man 

er usikker på at disse elementene av tiltaket ble implementert. I tillegg kan man gjennom å 

overvåke gjennomføringen oppdage eventuelle praktiske problemer på et tidlig tidspunkt for å 

sikre bedre resultat ved senere bruk (Durlak & DuPre, 2008). 

Implementering i forskningslitteraturen. Til tross for god dokumentasjon på hvordan fokus 

på implementering kan bistå i vurderinger av tiltak, har det inntil de siste par tiårene vært lite 

fokus på dette i forskningslitteraturen. Dane og Schneider (1998) gjorde en metaanalyse av 

forebyggingsprogram for mental helse publisert i perioden 1980 til 1994 og fant at kun 39 av 

162 studier (24 %) kunne beskrive at det var noen som helst grep for å dokumentere 

implementering. Ut av disse 39 hadde kun 13 studier vurdert om implementering hadde 

påvirket resultatene. De få studiene som hadde vurdert implementering viste at lavere grad av 

etterlevelse av retningslinjene var korrelert med dårligere resultat. Dusenbury et al. (2003) 

gjennomgikk flere hundre studier over en 25 års periode som baserte seg på rusmiddelbruk og 

fant kun ni studier som dokumenterte forholdet mellom implementering og resultat. Også 

Domitrovich og Greenberg (2000) gransket 32 evidensbaserte forebyggingsprogram for 

mental helse og bemerket at kun 13 studier hadde gjort analyser som så på forholdet mellom 

implementering og resultat.  De siste tiårene har det blitt et sterkere fokus på implementering i 

forskermiljøer og implementering har blitt et tema på både konferanser og i flere 

forskningsartikler (Payne, Gottfredson & Gottfredson, 2006). 

I de metaanalyser der forholdet mellom implementering og resultat er sett på, viser resultatene 

til sterke og overveldende funn. DuBois, Holloway, Valentine og Cooper (2002) fant at 

programmer som overvåket implementering hadde tre ganger så stor effektstørrelse 

sammenlignet med programmer som ikke gjorde det. Av 221 skolebaserte forebyggingstiltak 

mot aggressiv atferd, var i følge Wilson, Lipsey og Derzon (2003) implementering den 

gjennomgående faktoren som i størst grad påvirket utfall. Derzon, Sale, Springer og 

Brounstein (2005) analyserte 46 forskjellige rusmiddelforebyggende programmer. De fant at 
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ved å kontrollere implementering og omstendighetene for sammenligningsgruppene kunne 

man få 12 så effektive forebyggingsprogram enn hva som var tilfelle uten kontroll. 

Hvordan oppnå god implementering?  

Dane og Schneider (1998) introduserte fem aspekter ved implementering. Troskap eller 

etterlevelse beskriver i hvilken grad intervensjonen korresponderer med det opprinnelige 

intenderte programmet. Dette aspektet blir også omtalt som samsvar med originalstudien. 

Dosering eller eksponering referer til hvor stor del av det opprinnelige programmet blir brukt. 

Dosering dreier seg om kvantitet, om man gjennomfører hele eller bare deler av programmet. 

Kvalitet referer til hvor godt hver komponent av programmet blir utført. Dette er særlig viktig 

med tanke på om man gjennomfører alle kjernekomponentene slik de var intendert av 

programutviklerne. Deltakerresponsivitet går på deltakernes engasjement. Hvor godt 

deltakerne er aktivt deltakende, om det stimulerer deres interesse og om man klarer å holde på 

deres oppmerksomhet under utføringen.  Programdifferensiering vil si hvor godt dette 

programmet skiller seg fra andre program i teori og praksis. Hvor unikt er nettopp dette 

programmet i forhold til andre forebyggingsprogram. Durlak og DuPre (2008) legger også til 

tre andre aspekter det er verdt å vurdere under evaluering av implementeringskvalitet. 

Monitorering eller overvåkning av kontroll eller sammenligningsgrupper vil si at man holder 

et øye med hvilken undervisning disse deltakerne har fått og hvor utførlig var undervisningen. 

Programrekkevidde referer til hvor involverte og representative er programdeltakerne. Er 

deltakerne for eksempel fra en passende populasjon med tanke på deres demografiske 

bakgrunn. Det siste aspektet er tilpasning, som går på om lærerne endret eller tilpasset 

programmet under implementeringen slik at det er mer passende for målgruppen. Dette er 

ikke nødvendigvis negativt, men det er viktig å vite hva slags tilpasninger som har blitt gjort 

for å kunne sammenligne med andre intervensjonsgrupper. Alle implementeringsaspektene er 

knyttet til hverandre, men kan skilles for en grundigere vurdering av implementering. 

Foreløpig har troskap, dosering og kvalitet fått mest oppmerksomhet i forskningslitteraturen, 

men variasjon i definisjoner og kriterier for evaluering problematiserer sammenligning av 

studier (Durlak & DuPre, 2008). 

Hva påvirker implementering? Flere egenskaper ved både læreren, elevene og skolen som 

organisasjon kan spille inn på implementering. Læreres undervisningsstil kan påvirke utfallet 

av et tiltak. Det er ikke hva en lærer underviser, men hvordan undervisningen blir 
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gjennomført som kan være avgjørende for læringsutbyttet (Durlak & DuPre, 2008). Om en 

lærer oppmuntrer mye, roser og engasjerer elevene, kan dette påvirke elevenes interesse og 

dermed utfall av et program (Giles et al., 2008). Elevene selv kan også påvirke effekten av et 

program. Elevene kan være responsive og delaktige eller uengasjerte og fraværende. Høyt 

engasjement hos elever og lærere har blitt trukket fram av flere forskere som et sentralt 

element ved implementeringskvalitet (Cross, Gottfredson, Wilson, Rorie & Connell, 2010; 

Dane & Schneider, 1998; Giles et al., 2008; Reeve, 2012; Shernoff, 2010).  

Videre kan en rekke organisatoriske forhold påvirke implementering. Med dette menes for 

eksempel om det legges til rette for tilstrekkelig tid og ressurser slik at programmet kan 

utføres på en god måte eller hvorvidt lærerne har fått tilstrekkelig og riktig kursing eller 

oppfrisking om tiltakets innhold og deres rolle. Det kan også spille inn om lærerne føler en 

slags eierskap til tiltaket, eller om lærerne ikke har tatt del i avgjørelser vedrørende innføring 

av tiltaket (Cross et al., 2010; Durlak & DuPre, 2008; Payne et al., 2006). 

Hvordan kan implementering måles? Ofte er tiltak studert i forskning gjennomført med et 

høyere fokus på implementering enn hva tilfellet er for tiltak i mer nøytrale og 

virkelighetsnære miljøer. En slik skjevhet medfører en stor forskjell i implementering mellom 

forskningsfokuserte tiltak og slik tiltak gjennomføres i praksis (Ennett et al., 2011; Payne et 

al., 2006). Det er et skille mellom det man kaller «efficacy» og «effectiveness»-studier. I 

«efficacy»-studier ønsker man å avdekke hvorvidt et program gir effekt når det utprøves 

under så kontrollerte, strukturerte og kvalitetssikrede forhold som mulig. «Effectiveness»-

studier dreier seg om i hvilken grad programmet gir effekt i praksis, under ustrukturerte, 

ordinære forhold, uten kontroll av tiltaksutviklerne (Ennett et al., 2011; Pape, 2009b).  

Økologisk validitet vil si om man suksessfullt klarer å ta et forskningsbasert program med ut i 

den virkelige verden. For å oppnå økologisk validitet må betingelsene undersøkelsen 

gjennomføres under ligne situasjonen programmet omhandler. Blant disse betingelsene er 

implementering (Dane & schneider, 1998; Durlak og DuPre, 2008).  

Durlak og DuPre (2008) mener at perfekt eller nesten perfekt implementering i realiteten er 

umulig. De viser til at positive resultater har blitt funnet ved 60 % implementering, og at 

ingen studier i de metaanalyser de gjennomgikk hadde oppnådd 100 % implementering. Flere 

studier viser at lærere gjennomsnittlig gjennomfører mellom to tredjedeler til tre fjerdedeler 

av et forebyggingspensum, selv om det også har blitt funnet gjennomsnitt på 86 % (Ennett et 

al., 2011). Ennett et al.  (2011) fant dessuten at mange lærere ikke er klar over når de tilpasser 
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undervisningen og kommer med egne innfall og eksempler i forhold til den opprinnelige 

veiledningen. Det er enighet i forskningslitteraturen om at et høyere nivå av implementering 

fremmer resultater av forebyggingstiltak, og motsatt at lavere nivå av implementering kan 

føre til dårligere resultater(Dane & Schneider, 1998; Durlak & DuPre, 2008). Imidlertid er det 

ikke enighet om hvordan hvert aspekt bør sikres i gjennomføringen og at studier på 

implementeringskvalitet bruker ulike metoder for å vurdere implementering (Payne et al., 

2006). 

Hvorfor er vurdering av implementering vanskelig? Implementering kan måles ved 

selvrapportering, intervju og uavhengige observasjoner. Selvrapportering og intervju kan gi 

skjeve svar, enten ved at det gis sosialt ønskelige svar eller at de som spørres ikke har nok 

innsikt til egne arbeidsmetoder til at man får objektive, valide svar. Uavhengige observasjoner 

er mer fordelaktig, men er mer tid- og ressurskrevende og derfor benyttes ofte 

selvrapportering som metode for datainnsamling (Dane & Schneider, 1998; Durlak & DuPre, 

2008; Ennett et al., 2011). I tidligere studier har forskere gruppert subjekter til enten høy eller 

lav kvalitet på implementering. Ved å kategorisere implementering som en dikotom variabel 

mister man mye informasjon om variasjonen i implementeringen. Dane og Schneider (1998) 

anbefaler å kategorisere implementering som en kontinuerlig variabel for å få et mer helhetlig 

bilde og en sterkere analyse. 

Mangel på standarder for implementering og vurdering av implementering er et problem. Det 

finnes ingen standard for operasjonalisering eller måling av de ulike aspektene ved 

implementering (Ennett et al., 2011). I en nyere Cochrane review bemerkes det at det er ingen 

enkel måte for å skille forebyggingsprogrammer med og uten positive resultater og det er et 

mangfold av forskjellig strukturer, som for eksempel sosiale intervensjoner, 

undervisningsintervensjoner og organisatoriske intervensjoner (Foxcroft et al., 2002). Dette 

vanskeliggjør prosessen med vurdering, sammenligning og metaanalyser. Det har de siste 

tiårene blitt etterspurt mer problematisering og felles standarder omkring implementering og 

kartlegging av implementeringskvalitet. Om implementeringen ikke kartlegges, kan man ikke 

si noe om hvorvidt dårlige resultater skyldes tiltaket i seg eller dårlig implementering (Dane 

& Schneider, 1998; Durlak & DuPre, 2008). 
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Nytteverdien av oppgaven og forskningsspørsmål 

Dårlig implementeringskvalitet reduserer programeffektivitet (Dane & Schneider, 1998; 

Durlak & DuPre, 2008; Ennett et al., 2011). Flere studier har vist at implementering er den 

viktigste faktoren for god effekt av forebyggingstiltak.  Implementering har inntil de siste par 

tiårene blitt lite belyst i litteraturen og det er et uttalt ønske i flere forskermiljøer om økt fokus 

på dette (Durlak & DuPre, 2008). Implementering består av flere aspekter, der noen aspekter 

anses som viktigere kjernekomponenter enn andre. I et forebyggingsperspektiv er det dermed 

viktig å belyse hvilke aspekter ved implementering som kan øke effekten av forebyggende 

tiltak. Flere forskere har funnet at implementeringsaspektene troskap og deltakerresponsivitet 

er viktige kjernekomponenter ved implementering som kan gi stor effekt på utfall (Cross et 

al., 2010; Dusenbury, Brannigan, Hansen, Walsh & Falco, 2005; Shernoff, 2010). 

Ettersom det er generelt lavt alkoholbruk blant 14åringer, kan det være vanskelig å se en 

direkte effekt av forebyggingstiltak på ungdommers alkoholbruk (Natvig & Aarø, upublisert 

manuskript). Det betyr ikke at tiltakene har en dårlig effekt. Dersom et tiltak viser seg å ha 

atferdsmessige effekter, er det viktig å identifisere mulige medierende faktorer som kan ha 

blitt påvirket av tiltaket (MacKinnon, Fairchild & Fritz, 2007). Injunktive og deskriptive 

atferdsnormer for drikking har blitt funnet å ha en medierende effekt på alkoholbruk (Borsari 

& Carey, 2003; Graham et al., 1991; Lewis & Neighbors, 2004; Wilhelmsen og Laberg, 

1996). Forebyggingstiltak kan dermed ha en effekt på medierende faktorer som injunktive og 

deskriptive atferdsnormer for drikking, som ikke kommer til syne som direkte effekt på 

alkoholbruk. 

Målsetningen med denne oppgaven er å belyse disse underrepresenterte temaene i litteraturen 

om implementering. Slik kan man få et klarere bilde av hvordan implementering av 

alkoholforebyggende tiltak kan påvirke ungdoms alkoholbruk og injunktive og deskriptive 

atferdsnormer for drikking. Ut i fra dette ble følgende problemstillinger utviklet: 

1. Er det en sammenheng mellom hvordan programmet har blitt gjennomført 

(implementert) og endring i alkoholbruk blant elevene? 

2. Er det en sammenheng mellom hvordan programmet har blitt gjennomført 

(implementert) og endring i injunktive eller deskriptive atferdsnormer for drikking 

blant elevene? 
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3. Er det vesentlige kjønnsforskjeller for alkoholbruk og sosiale atferdsnormer for 

drikking blant elevene? 

Svarene på disse forskningsspørsmålene kan i lys av eksisterende empiri og teori bidra til et 

mer nyansert bilde på hvordan implementering av alkoholforebyggende programmer kan 

påvirke effekten av disse tiltakene. Slik akkumulering av kunnskap er viktig i utviklingen av 

forskningsbaserte tiltak mot ungdommers alkoholbruk. 

Videre i denne oppgaven vil først metode og operasjonaliseringer benyttet i denne oppgaven 

bli beskrevet, før en presentasjon av resultatene. Dette følges av en diskusjon omkring 

resultatene og mulige implikasjoner, der de vil bli belyst av tidligere forskning og teori. 

Avslutningsvis vil begrensninger ved oppgaven vil bli tatt opp sammen med anbefalinger for 

videre forskning utvikling av fremtidige forebyggingstiltak. 
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Metode 

Oppgaven tar utgangspunkt i et allerede innsamlet datamateriale fra det skolebaserte 

alkoholforebyggende tiltaket «Ungdom og alkohol» fra 2002. Formålet var å redusere 

alkoholbruk blant norske 8. klassinger. Dataene ble stilt til disposisjon for sekundæranalyse 

hvilket medfører enkelte begrensninger i spørsmålene i henhold til forskningsspørsmål og 

metoder. Det henvises til den originale studien for fullstendig beskrivelse av programmet, 

studiens utvalg og resultater. Denne oppgaven vil kun oppsummere det mest sentrale derfra. 

Utvalg 

Utvalget for denne oppgaven bestod av elever fra intervensjonsgruppen og utgjør 586 elever 

fra 39 klasser. Det var ingen signifikant skjevfordeling av kjønn i intervensjonsgruppen, der 

47,1 % var gutter. Informasjon om frafall er kun tilgjengelig for den originale studien der 46,1 

% av elevenes spørreskjema ikke ble returnert ved T2 fordi lærerne avbrøt prosjektet. Fra 

deltakende klasser ved både T1 og T2 kunne 9,4 % ikke kobles på grunn av manglende eller 

ikke korresponderende ID koder. Frafall var ikke relatert til alkoholbruk. Gjennomsnittlig 

alder for deltakerne i både intervensjons og kontrollgruppen var 13,7 år. Informasjon om alder 

på deltakerne i intervensjonsgruppen alene var ikke tilgjengelig for denne oppgaven.  

Prosedyre for «Ungdom og alkohol» 

Invitasjon til deltakelse i prosjektet ble distribuert via Kunnskapsdepartementet. Et brev ble 

sendt ut til alle 8. klasse lærere i Norge der hensikten med prosjektet ble beskrevet, vedlagt en 

plakat til å henge opp i klasserommene. Plakaten beskrev reglene for videokonkurransen, der 

målet var å lage den beste 3 minutters videoen som ville overbevise 7. klassinger om at de bør 

utsette sin alkoholdebut. Plakaten forklarte at noen av videoene ville bli vist på nasjonalt TV 

og at de to klassene som lagde de beste videoene ville motta en pengepremie. En vinner ble 

kåret av en jury, en annen ble stemt fram via en internettbasert kåring. Videoene var 

tilgjengelige på TV2s nettsider og omkring 2000 personer stemte på sin favoritt (Natvig & 

Aarø, upublisert manuskript). 

Del to av prosjektet bestod en spørreundersøkelse om alkoholbruk som ungdommene selv 

distribuerte. Et kort spørreskjema ble administrert til en 9. og en 10. klasse på de deltakende 

skolene. Lærerne for 8. klassene ble presentert for prosentandelen av elever på deres skole og 
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alle skolene kombinert som oppga noensinne å ha drukket et glass alkohol og noensinne vært 

beruset. Lærerne ble bedt om å bruke litt tid for å presentere resultatet for sine elever, men 

fikk stor valgfrihet for hvordan det skulle gjøres (Natvig & Aarø, upublisert manuskript). 

Datainnsamling og spørreskjema 

To spørreskjemaer danner datagrunnlag for oppgaven. Spørreskjemaene ble administrert av 

lærere ved pretest T1 (februar 2002) og en posttest T2 fire måneder senere. Prosedyrer ble 

iverksatt for å sikre konfidensialitet og standardisering på tvers av klassene. Elevene lagde 

egne ID koder for å sikre anonymitet. Skriftlig informasjon om studien ble administrert til 

foreldre og foresatte. Identiske spørsmål ble stilt ved T1 og T2, men spørreskjemaet ved T2 

var mer omfattende og inneholdt flere spørsmål enn ved T1. 

Operasjonaliseringer 

Alkoholbruk. Det ble benyttet seks ledd for å måle elevenes alkoholbruk. Disse var de 

samme ved T1 og T2. Tre av spørsmålene var dikotome ja/nei spørsmål «Har du drukket 

minst en slurk med alkohol noen gang?», «Har du noen gang drukket minst ett glass med 

alkohol?» og «Har du noen gang drukket deg beruset?»  For å kunne samle disse spørsmålene 

til en sumskåre ble skåringen satt til: aldri tatt en slurk (0), drukket en slurk (2), drukket et 

glass (4), vært beruset (6). Frekvens på alkoholbruk ble operasjonalisert ved tre delvis 

overlappende spørsmål. «Tenk tilbake på de siste tre månedene; hvor ofte har du drukket 

minst ett glass alkohol?». Svaralternativene var aldri (0), 1-2 ganger på 3 måneder (1), 1 gang 

i måneden (2), 2-3 ganger i måneden (3), en gang i uken (4), 2-3 ganger i uken (5) og 4-7 

ganger i uken (6). Spørreskjemaet hadde videre spesifikke spørsmål til fire typer alkohol (øl, 

vin, brennevin og rusbrus), men basert på kriterievaliditet ble kun to elementer (øl og rusbrus) 

inkludert i sumskåren (Natvig, 2009). En høy skåre betød høyere alkoholbruk. 

Implementering. Beskrevet her er de implementeringsvariablene som er ansett som relevante 

for resultatene, ved at signifikante sammenhenger ble funnet. Ett dikotomt ja/nei spørsmål 

etterspurte hvorvidt klassen greide «å lage videoen helt ferdig». Ja fikk skåren 1, nei 2. Videre 

fulgte ett spørsmål om i hvilken grad «lærer eller elever styrte arbeidet med å lage videoen». 

Svaralternativene strakk seg på en 7 punkts Likert skala fra «mest læreren» (1) til «mest 

elevene» (7). Engasjement ble målt på to spørsmål der eleven ble bedt om å vurdere i hvilken 

grad «… de andre elevene i klassen» og «… læreren» engasjerte seg for å få til en best mulig 
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video. Svaralternativene gikk fra «ikke engasjert i de hele tatt» til «engasjerte meg/seg sterkt» 

på en 7 punkts Likert skala. Høyere skåre på disse spørsmålene betød mer engasjement. 

Implementeringsvariablene ble ikke slått sammen til en sumskåre, men analyseres hver for 

seg.  

Injunktive atferdsnormer for drikking. Injunktive atferdsnormer for drikking ble 

operasjonalisert som en sumskåre av seks spørsmål som omhandlet signifikante andres 

meninger.  De fire første spørsmålene dreide seg om eleven mente at «de andre i klassen» 

eller «den du liker best i klassen» ville like eller mislike om de/han/hun fikk vite at vedkomne 

hadde «… drukket ett glass alkohol» eller «drukket deg beruset». Svaralternativene strakk seg 

på en 7 punkts Likert skala fra «misliker det» (1) til «like det» (7). De to siste spørsmålene 

lød «hvor gamle tror du de fleste andre i klassen mener at jenter og gutter må bli før de kan 

drikke minst ett glass alkohol?».  Det var et åpent svar for hvert kjønn. Aldersberegningene 

ble delt inn i seks like store grupper og skåret fra 1 til 6. Høyere skåre for injunktive 

atferdsnormer betød at eleven trodde at vedkomnes signifikante andre var mer positive til 

alkoholbruk. 

Deskriptive atferdsnormer for drikking. Fire spørsmål spurte om hvor stor andel av 

«elevene i klassen din» og «av alle 8. klassinger på skolen din» «… har drukket minst ett 

glass alkohol» og «… har drukket seg beruset». Et femte spørsmål spurte elevene om hvor 

mange i deres klasse de trodde kom «til å drikke seg beruset i løpet av de neste 3 månedene». 

Svaralternativene (skåring i parentes) for disse fem spørsmålene var ingen/nesten ingen 0-10 

% (1), noen 10-25 % (2), under halvparten 25-40 % (3), halvparten 40-60 % (4), over 

halvparten 60-75 % (5), mange 75-90 % (6) og nesten alle/alle 90-100 % (7). Tre spørsmål 

rettet seg inn mot den som eleven likte best i klassen hadde «… drukket minst ett glass 

alkohol», «… drukket seg beruset» og «… vil drikke seg beruset i løpet av de neste 3 

månedene». Det ble benyttet dikotome ja/nei svarkategorier for disse tre spørsmålene. En høy 

skåre på deskriptive atferdsnormer betød at eleven oppfattet mer drikking blant signifikante 

andre. 

Statistiske analyser 

Alle statistiske analyser ble gjennomført i IBM SPSS Statistics 20 for Windows. Dataene som 

ble stilt til disposisjon var ryddet for uteliggere og missinger var erstattet. Paired-samples t-

test ble benyttet for å undersøke ending i alkoholbruk fra T1 til T2. Independent t-tester ble 
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brukt for å vurdere eventuelle kjønnsforskjeller. Pearson korrelasjonsanalyser ble brukt for å 

undersøke de ulike sammenhengene. Principal component analyse ble brukt for å undersøke 

eventuelle underliggende komponenter. 

For korrelasjonsanalysene benyttes Cohens (1988, s. 79-81) retningslinjer for tolkning av 

korrelasjonene. Korrelasjoner r = ,10 til ,29 tilsvarer en svak korrelasjon, r = ,30 til ,49 tolkes 

som en medium korrelasjon og r = ,50 til 1,0 anses som en sterk korrelasjon. Cohens (1988) 

retningslinjer for tolkning av effektstørrelse r
2
 viser at liten effektstørrelse tilsvarer r

2
 = ,10 til 

,29. Medium effekt tilsvarer verdier over r
2
 = ,30 til ,49. Stor effekt anses som verdier over r

2 

= ,50. 

Type 1 og type 2 feil. Det ble tatt grep for å redusere risikoen for type 1 og type 2 feil. Eta 

squared og Cohens d er vanlige mål på effektstørrelse for å adressere type 1 feil (Field, 2009; 

Noret, 2008; Pallant, 2010). Eta squared gir en indikasjon på hvor mye av variansen i den 

avhengige variabelen som forklares av den uavhengige variabelen, mens Cohens d presenterer 

forskjell mellom grupper i form av standardavvik. I disse analysene benyttes eta squared til å 

beregne effektstørrelsen. Eta squared kan variere mellom 0 og 1. Retningslinjene for å tolke 

disse verdiene slik de er foreslått av Cohen (1988) vil si at resultater fra 0,01 til 0,05 tilsvarer 

liten effekt, 0,06 til 0,13 tilsvarer moderat effekt og 0,14 eller større tilsvarer stor effekt. 

Post hoc power analyser er et forsøk på å adressere type 2 feil (Field, 2009; Noret, 2008; 

Pallant, 2010). Størrelsen på utvalget påvirker i stor grad nivå av power av en test og power 

bør ikke være et problem ved utvalg over 100 respondenter (Stevens, 2009). Da utvalget for 

denne oppgaven består av 586 respondenter, bør det være liten risiko for type 2 feil for 

foreliggende analyser. 
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Resultater 

Det blir undersøkt om implementering påvirker endring i alkoholbruk og endring i injunktive 

og deskriptive normer for drikking som følge av et alkoholforebyggende tiltak. Fire mål på 

implementering blir ansett som relevante for resultatene og presenteres i tabell 1.  

Tabell 1 

Oversikt over relevante implementeringsvariabler og spørsmål de henviser til 

Implementeringsvariabel Spørsmål 

1 I hvor stor grad var det lærer eller elever som styrte arbeidet med å 

lage videoen? 

2 Greide klassen din å få laget videoen helt ferdig? 

3 I hvilken grad har de andre elevene som er med på 

videokonkurransen engasjert seg for å få til en best mulig video? 

4 I hvilken grad har lærer engasjert seg for å få til en best mulig 

video? 

 

Deskriptive analyser 

Det ble i forkant av analysene sjekket om dataene var normalfordelt. Deskriptive analyser for 

differanseskårene for alkoholbruk, injunktive og deskriptive normer for drikking, samt de 

implementeringsvariablene der det ble funnet signifikante korrelasjoner, er fremstilt i tabell 2. 

Deskriptive analyser viser at alle variablene utenom injunktive normer, 

implementeringsvariabel 3 og 4 bryter med forutsetningen om normalfordeling ved for høye 

skewness og kurtosis verdier (Field, 2009). Dette er imidlertid ikke unormalt for store utvalg 

(Pallant, 2010). Skjevhetene i fordelingene skyldes en reell skjevhet i skårene. Studier har vist 

at Pearsons r og F-verdier er robuste mot avvik fra normalfordelingen (Boneu, 1960; Havlicek 

& Peterson, 1977). Det ble derfor besluttet å bruke Pearsons produkt moment korrelasjon for 

å undersøke relasjoner mellom implementering og mål på endring i alkoholbruk og normer, til 

tross for brudd på forutsetningene om normalfordeling.  
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Som beskrevet utgjøres alkoholbruksvariabelen av en sumskåre av kategoriske 

svaralternativer. Gjennomsnittsverdiene i denne tabellen er derfor ikke meningsgivende i seg 

selv. Variabelen er ikke konsentrert for å gi et eksakt mål på alkoholbruk, men for å kunne se 

variasjon og forhold mellom variabler og grupper. 

Tabell 2 

Deskriptiv statistikk for alle variabler med signifikante korrelasjoner (N=586). 

Variabel M SD Min Max Skewness Kurtosis 

Alkoholbruk 0,75 2,21 -9 12 0,89 3,65 

Injunk. normer 0,90 6,39 -22 22 0,14 0,61 

Desk. normer 2,77 12,77 -41 46 0,15 1,31 

Implementering 1 5,32 1,58 1 7 -1,02 0,74  

Implementering 2 1,10 0,30  1 2 2,63 4,96 

Implementering 3 5,16 1,47 1 7 -0,91 0,79 

Implementering 4 5,08 1,64 1 7 -0,81 0,16 

Merk: Alkoholbruk, Injunktive og Deskriptive normer = differanseskåre. 

Implementering og alkoholbruk 

Før det går an å se om det er en sammenheng mellom implementering og endring i 

alkoholbruk, må det først utforskes om en endring i alkoholbruk er til stede. Det gjøres ved 

hjelp av paired-samples t-test.  

En paired-samples t-test ble brukt for å evaluere endring i alkoholbruk fra T1 til T2. Som 

forventet i denne aldersgruppen, var det en signifikant økning i alkoholbruk fra T1 (M = 3,81, 

SD = 3,56) til T2 (M = 4,57, SD = 3,73), t (585) = -8,26, p < ,001.  Eta squared (,10) indikerte 

en moderat effekt. 

Sammenhenger mellom implementering og endring i alkoholbruk.  

Ettersom en endring i alkoholbruk er til stede, er det mulig og utforske om denne 

sammenhengen har en assosiasjon til implementeringen av programmet. Implementerings-

variablene ble undersøkt hver for seg ved hjelp av korrelasjonsanalyser. Kun signifikante funn 

vil bli presentert. 
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En signifikant korrelasjon ble funnet for differanseskåren for alkoholbruk og 

implementeringsvariabel 1, r (548) = ,11, p < ,05, r
2
 = ,01. Spørsmålet går på i hvor stor grad 

det var lærer eller elever som styrte arbeidet med å lage videoen. Mer lærerstyrt arbeid var 

assosiert med lavere økning i alkoholbruk. 

Endring i alkoholbruk og endring i normer. Pearsons korrelasjonsanalyser viste at endring 

i injunktive og deskriptive normer for drikking ble funnet å være moderat positivt korrelert 

med hverandre, r (558) = ,34, p < ,001, r
2
 = ,12, der høy endring av injunktive normer var 

assosiert med høy endring av deskriptive normer.   

For å få en forståelse av om det er en sammenheng mellom endring i alkoholbruk og normer, 

er det interessant å se om det er en korrelasjon her. Det benyttes Pearsons 

korrelasjonsanalyser for å se på denne sammenhengen. Målene for endring i injunktive og 

deskriptive normer for drikking er konstruert slik at lavere skåre på disse variablene tilsvarer 

en endring til mer restriktive normer for alkohol.  

Svake positive korrelasjoner ble funnet mellom differanseskåren for alkoholbruk og endring i 

både injunktive normer, r (558) = ,22, p < ,001, r
2
 = ,05 og endring i deskriptive normer, r 

(558) = ,26, p < ,001, r
2
 = ,07. Lavere økning i alkoholbruk var assosiert med mer restriktive 

normer for alkohol, representert ved en høyere endring i både injunktive normer og 

deskriptive normer for drikking.  

Implementering og sosiale normer 

For å besvare det neste forskningsspørsmålet om det er en sammenheng mellom 

implementering og atferdsnormer for drikking, ble hvert av målene for implementering 

analysert for seg opp mot differanseskåren på injunktive og deskriptive normer. Det ble gjort 

ved hjelp av Pearsons korrelasjonsanalyser. Kun signifikante funn vil bli beskrevet.  

En svak positiv korrelasjon ble funnet mellom implementeringsvariabel 2 og endring i både 

injunktive normer for drikking, r (558) = ,10, p < ,05, r
2
 = ,01 og deskriptive normer for 

drikking, r (558) = ,15, p < ,001, r
2 

= ,02. Elevene som rapporterte at klassen greide å lage 

videoen helt ferdig var assosiert med endring til mer restriktive normer, hva angår både 

injunktive og deskriptive normer. 
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Videre ble det funnet en svak negativ korrelasjon mellom implementeringsvariabel 3 og 

endring i deskriptive normer for drikking, r (548) = - ,09, p < ,05, r
2
 = ,01, der sterkere 

engasjement hos andre elever i klassen var assosiert med mindre endring av deskriptive 

normer. Sterkere engasjement hos andre elever var altså assosiert med utvikling av mer 

restriktive normer til alkohol.  

Det ble også funnet en svak negativ korrelasjon mellom implementeringsvariabel 4 og 

endring i injunktive normer for drikking, r (549) = - ,10, p < ,05, r
2
 = ,01, der høyere 

engasjement hos lærer var assosiert med lavere endring i injunktive normer. Det vil si at 

høyere engasjement hos lærer var assosiert med endring til mer restriktive normer for alkohol 

hos elevene. Signifikante korrelasjoner mellom implementeringsvariablene og normer 

fremgår av tabell 3. 

Tabell 3  

Pearsons produkt-moment korrelasjoner mellom implementeringsvariabler og endring i 

injunktive og deskriptive normer for drikking.  

Variabel Injunktive 

normer 

Deskriptive 

normer 

Impl.var. 2 

 

Impl.var. 3 

 

Impl.var.  4 

Injunktive 

normer 

- ,34** ,10* - ,05 - ,10* 

Deskriptive 

normer 

 - ,15** 0,09* - , 03 

Impl.var. 2   - - ,18** - ,04 

Impl.var. 3    - ,39** 

Impl.var. 4     - 

** = p < ,001 

  * = p < ,05 

Subjektiv og klassevis oppfattelse av lærerens engasjement 

Implementeringsvariabel 4 dreier seg om lærerens engasjement. Ved å lage en klassevis 

gjennomsnittskåre for denne variabelen, kan det argumenteres for at dette blir en mer objektiv 

skåre enn hver enkelt elevs subjektive oppfattelse av lærerens engasjement. For å undersøke 

om klassevis gjennomsnittskåre gir utslag på endring i alkoholbruk, injunktive eller 
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deskriptive normer for drikking, gjøres dette ved hjelp av Pearsons produkt-moment 

korrelasjon.  

Det ble ikke funnet en signifikant korrelasjon mellom klassevis gjennomsnittskåre for 

lærerens engasjement og endring i alkoholbruk, r (559) = - ,05, p > ,05, r
2
 = ,00. 

Det ble funnet en svak negativ korrelasjon mellom klassevis gjennomsnittsskåre for 

implementeringsvariabel 4 og endring i injunktive normer for drikking, r (559) = - ,14, p < 

,001, r
2
 = ,02, der høy klassevis skåre for lærerens engasjement er assosiert med mer 

restriktive endringer i normer hos elevene. Sammenhengen er sterkere ved klassevis 

gjennomsnittskåre enn den var ved enkeltskårer, da korrelasjonen var r = - ,10, p < ,05. 

Tilsvarende ble det funnet en svak negativ korrelasjon mellom klassevis gjennomsnittsskåre 

for lærerens engasjement og endring i deskriptive normer for drikking, r (559) = - ,09, p < ,05, 

r
2
 = ,01, der høy klassevis skåre er assosiert med mer restriktive endringer i deskriptive 

normer. Denne sammenhengen ble ikke funnet signifikant ved enkeltskårer. Pearsons 

korrelasjoner for klassevis gjennomsnittskåre for lærerens engasjement fremgår av tabell 4. 

Tabell 4 

Pearsons korrelasjon for klassevis gjennomsnittskåre for lærerens engasjement og endring i 

alkoholbruk, injunktive og deskriptive normer for drikking (N = 559) 

Lærers engasjement Alkoholbruk Injunktive normer Deskriptive normer 

Pearsons r -.05  -.14** -.09* 

Merk: Lærerens engasjement=klassevis gjennomsnittskåre for implementeringsvariabel 4 

** p < ,01  

  * p < ,05 
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Kjønnsforskjeller 

Eventuelle forskjeller mellom gruppene basert på kjønn analyseres separat for alkoholbruk 

(ved T1, T2 og endring i alkoholbruk) og endring i injunktive og deskriptive normer for 

drikking. Kjønnsforskjeller utforskes ved hjelp av independent-samples t-test. 

Kjønnsforskjeller i alkoholbruk 

Kjønnsforskjeller for alkoholbruk ble utforsket ved T1, T2 og for endringsskåren i 

alkoholbruk.  

Alkoholbruk ved T1. En independent-samples t-test ble utført for å sammenligne sumskåre 

for alkoholbruk hos gutter og jenter ved T1. Det var ingen signifikant forskjell i skårer for 

gutter (M = 3,61, SD = 3,64) og jenter (M = 4,00, SD = 3,48), t (584) = -1,34, p > ,05). Eta 

squared (,00) indikerte en svært liten effekt. Det vil si at det ikke har blitt funnet variasjon ved 

T1 som kan tilskrives kjønn. 

Alkoholbruk ved T2. En independent-samples t-test ble utført for å sammenligne sum skåre 

alkoholbruk hos gutter og jenter ved T2. Det var ingen signifikant forskjell i skårer for gutter 

(M = 4,30, SD = 3,51) og jenter (M = 4,81, SD = 3,91), t (583,97) = -1,65, p > ,05). Eta 

squared (,00) indikerte en svært liten effekt. Det vil si at det heller ikke ved T2 ble funnet 

variasjon som kan tilskrives kjønn. 

Endring i alkoholbruk. En independent-samples t-test ble utført for å sammenligne 

differanseskåren for alkoholbruk hos gutter og jenter. Det var ingen signifikant forskjell i 

økningen i skårer for gutter (M = 0,70, SD = 2,19) og jenter (M = 0,81, SD = 2,23), t (578,17) 

= -0,61, p > ,05). Eta squared (,00) indikerte en svært liten effekt. Det vil si at det heller ikke 

for endring i alkoholbruk har blitt funnet variasjon som kan tilskrives kjønn. 

Kjønnsforskjeller i injunktive normer 

En independent-samples t-test ble utført for å sammenligne eventuelle kjønnsforskjeller i 

endring i injunktive normer for drikking. Det var ingen signifikant forskjell i skårer for gutter 

(M = 1,07, SD = 6,58) og jenter (M = 0,74, SD = 6,23), t (584) = 0,62, p > ,05). Eta squared 

(,00) indikerte en svært liten effekt. Det vil si at det var ingen variasjon mellom gruppene i 

endring i injunktive normer som kan tilskrives kjønn. 
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Kjønnsforskjeller i deskriptive normer 

En independent-samples t-test ble utført for å sammenligne eventuelle kjønnsforskjeller i 

endring i deskriptive normer for drikking. Det var ingen signifikant forskjell i skårer for gutter 

(M = 3,37, SD = 12,77) og jenter (M = 2,24, SD = 12,76), t (584) = 0,23, p > ,05). Eta 

squared (,00) indikerte en svært liten effekt. Det vil si at det var ingen variasjon mellom 

gruppene i endring i deskriptive normer som kan tilskrives kjønn. 

Det er ingen forskjell mellom gruppene som kan tilskrives kjønn, verken for alkoholbruk ved 

T1, T2 eller endring over tid samt endring i injunktive og deskriptive normer for drikking.  

Tabell 5 viser gjennomsnitt og standardavvik for gruppene for alkoholbruk og endring i 

normer. 

Tabell 5 

Gjennomsnitt og standardavvik på alkoholbruk og endring i injunktive og deskriptive normer 

  Alkoholbruk Normer 

  T1 T2 Diff. skåre Injunktive Deskriptive 

Elever M 3,81 4,57 0,75 0,90 2,77 

(N = 586) SD 3,55 3,73 2,21 6,39 12,76 

       

Gutter M 3,61 4,30 0,70 1,07 3,37 

(N = 276) SD 3,64 3,51 2,19 6,58 12,77 

       

Jenter M 4,00 4,81 0,81 0,74 2,24 

(N = 310) SD 3,48 3,91 2,23 6,23 12,76 

Merk: Mål på normer utgjøres av endringsskåre av variablene. 

Principal Component analyse 

Det ble undersøkt og utført analyser på eventuelle underliggende komponenter i 

implementeringsvariablene ved hjelp av Principal Component analyse. Analysene ga 

imidlertid ikke resultater som ville bidratt til å forstå underliggende komponenter. Analysene 

ble derfor besluttet ekskludert fra denne oppgaven. 
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Diskusjon 

Denne oppgaven har sett på hvordan et alkoholforebyggende tiltak har effekt på ungdoms 

alkoholbruk og i hvilken grad det påvirker deres normer knyttet til alkoholbruk. Oppgaven 

reiser tre forskningsspørsmål som vil bli redegjort for i det følgende.  

Implementering og effekt på alkoholbruk 

Det første forskningsspørsmålet omhandlet implementeringskvalitet og endring i alkoholbruk. 

Deskriptive analyser og paired samples t-test viste en signifikant økning i alkoholbruk over 

tid. Dette er ikke overraskende da målgruppen er i den alderen der flest begynner å 

eksperimentere med alkohol (Henriksen, 1999; Vedøy & Skretting, 2009b). 

Korrelasjonsanalysene viste imidlertid en signifikant sammenheng mellom mer lærerstyrt 

arbeid og lavere økning i alkoholbruk.  

Positiv effekt av lærerstyrt arbeid på alkoholbruk 

Det ble stilt spørsmål om det var lærer eller elever som hadde størst kontroll over arbeidet 

med videoen. Resultatene viste at mer elevstyrt arbeid var signifikant korrelert med økning i 

alkoholbruk. Sett på en annen måte viser denne sammenhengen at mer lærerstyrt arbeid kan 

assosieres med en lavere økning i alkoholbruk. Dette samsvarer med tidligere forskning om 

lærerens rolle og klasseromsledelse som viser at elevene presterer bedre når lærerne har mer 

kontroll (Opheim & Wiborg, 2012; Pettigrew et al., 2013; Wilhelmsen et al., 1994). Når 

læreren har høyere grad av kontroll er det rimelig å anta at tiltaket blir bedre formidlet til 

elevene noe som bidrar til en høyere implementeringskvalitet (Wilhelmsen et al., 1994). 

Således kan det synes som om lærerstyrt undervisning er et mål på troskap ved at en større del 

av tiltaket ble implementert (Durlak & DuPre, 2008) og at troskap med dette er et aspekt ved 

implementering som har en effekt på alkoholbruk. 

Frekvensanalysen viste at selv om læreren har hatt større grad av kontroll, var ikke skåren 

ekstrem. Det tyder på at elevene også har hatt en viss grad av innflytelse over arbeidet med 

videoen. Resultatene forteller imidlertid ikke noe om hvorvidt reduksjon av alkoholbruk hos 

elevene hadde vært større dersom læreren hadde hatt ytterligere kontroll. Det kan tenkes at en 

for rigid lærer ikke ville hatt like god effekt. Dersom elevene opplever læreren for streng kan 

det gå utover elevenes engasjement (Pettigrew et al. 2013). Elevene kan føle at 



35 

 

forebyggingsprogrammet er noe som blir pålagt dem, uten at de selv får ta del i avgjørelser 

for hvordan filmen skal utføres. Dette er i tråd med Brembergs (2002) synspunkter om 

betydning av elevinnflytelse for reduksjon av problematferd i skolen. På denne bakgrunn kan 

det antas at mest optimal effekt av et alkoholforebyggende tiltak inntreffer der læreren har 

kontroll, men elevene har mulighet for innflytelse på arbeidet.  

Alkoholbruk og sosiale normer 

Endring i alkoholbruk var signifikant korrelert med både injunktive og deskriptive normer for 

drikking. Resultatet underbygger oppgavens teoretiske forankring som legger grunn for at 

sosiale normer er assosiert med alkoholbruk (Aas & Klepp, 1992; Berkowitz, 2004; Botvin, 

2000; Borsari & Carey, 2003; Lewis & Neighbors, 2004; Trucco, Colder & Wieczorek, 

2011). Resultatene indikerer imidlertid ikke et årsaksforhold for sammenhengen.  

Implementering og effekt på sosiale normer 

Resultatene viste sammenhenger mellom implementeringskvalitet og korrigering av 

injunktive og deskriptive normer. Hvorvidt klassene klarte å gjøre videoen helt ferdig, samt et 

høyt engasjement hos medelever og lærer viste en sammenheng med korrigering av sosiale 

normer for drikking. At injunktive og deskriptive normer ble funnet signifikant korrelert med 

hverandre støtter opp en antydning om at variablene er målt på en tilfredsstillende måte. 

Prosessen fremfor produktet 

Det ble funnet en sammenheng mellom hvorvidt klassen ble helt ferdig med videoen og 

korrigerte injunktive og deskriptive normer. I klasser der elevene ble ferdig, viste elevene en 

endring til mer restriktive normer, de ble mindre positive til drikking.  

Hvorvidt elevene ble ferdig med videoen eller ikke, kan tolkes som et mål på troskap. 

Troskap referer til i hvilken grad intervensjonen samsvarer med programmet, slik det er 

intendert at det skal utføres (Durlak & DuPre, 2008). Tiltaket gikk ut på at elevene skulle lage 

en video rettet mot 7. klassinger om hvorfor de ikke bør drikke. I klasser der elevene klarte å 

lage videoen ferdig, forelå det høy grad av troskap. Større grad av implementering vil dermed 

ha en sammenheng med bedre effekt.  
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Hvorvidt elevene ble ferdig med videoen eller ikke, kan også tolkes som et uttrykk for 

deltakerresponsivitet. Det kan antas at videoen vekket en interesse og engasjement hos 

elevene som var stort nok til at de klarte å fullføre arbeidet innenfor gitt tidsramme. Det kan 

således sies at i de klassene der elevene ble ferdige med videoen, var det grad av 

implementering høy, noe som ga utslag på korrigering av sosiale atferdsnormer for drikking . 

Resultatene viste imidlertid en sterkere sammenheng for injunktive enn deskriptive normer. 

Det betyr at det var en sterkere sammenheng mellom fullføring av videoen og elevenes 

oppfattelse av hva de tror medelever mener er akseptabel drikkeatferd, enn deres oppfattelse 

av hvor mye andre medelever faktisk drakk. At elevene engasjerte seg nok til å gjøre videoen 

helt ferdig, kan tyde på at elevene oppfattet det som viktig å få budskapet fram til 7. 

klassingene om hvorfor man ikke bør drikke. Å fremme et budskap til andre om å ta avstand 

til alkohol, kan vekke refleksjoner innad i en selv og ens egne holdninger til drikking 

(Aronson et al., 1991; Aronson, et al., 2007). Muligens opplevde elevene å se sine medelever 

jobbe for å få ferdig filmen, som et tegn på at de ikke ønsket at andre unge skal begynne å 

drikke. At medelever ikke ønsket at andre ungdommer så nær dem selv i alder skal drikke, 

kan medføre en oppfatning om at de heller ikke aksepterer drikking i eget miljø (Aronson et 

al., 1991; Aronson et al., 2007; Bem, 1967; Festinger, 1957). Muligens kan denne 

sammenhengen forklares med at tiltaket har lykkes i å skape fremkalt samtykke og slik hatt en 

sterkere effekt på injunktive fremfor deskriptive normer på drikking. Dette kan tolkes som at 

det ikke var selve produktet, filmen, som var essensielt for korrigering av normer, det var 

prosessen med arbeidet med filmen som fremmet normendring hos elevene.  

Engasjement er avgjørende for positive endringer i sosiale normer 

Det ble funnet en sammenheng mellom i hvor stor grad medelever og lærer engasjerte seg og 

korrigerte injunktive og deskriptive normer. Mer engasjerte medelever var korrelert med en 

endring til mer restriktive deskriptive normer, hvilket innebærer en oppfattelse av et lavere 

alkoholnivå blant medelever etter endt intervensjon. Høyere engasjement hos lærer var 

korrelert med en endring til mer restriktive injunktive normer. Dane og Schneider (1998) 

påpeker at god deltakerresponsivitet er ett av de viktigste aspektene ved implementering. 

Deltakerrespons kan måles som engasjement ved å se hvor aktivt deltakende elever og lærere 

er i tiltaket. Klassevise gjennomsnittskårer viste en sterkere korrelasjon med injunktive 

normer, samt en litt svakere korrelasjon med deskriptive normer. Det innebærer at lærerens 
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engasjement var sterkere knyttet til elevenes oppfattelse hva de tror deres medelever anser 

som akseptabel drikkeatferd, enn en hvor mye de trodde medelevene drakk.  

Engasjement hos medelever og endring i deskriptive normer. Respondentene ble spurt i 

hvilken grad medelever engasjerte seg i arbeidet med videoen. Resultatene viste en signifikant 

korrelasjon med høyere engasjement hos medelever og endring til mer deskriptive normer. 

Dette samsvarer med tidligere forskning som viser at høyt engasjement er sentralt for positive 

programutfall (Dane & Schneider, 1998; Giles et al., 2008; Reeve, 2012; Shernoff, 2010). Lav 

grad av elevengasjement i undervisningen anses som en risikofaktor for utvikling av 

problematferd og har blitt vist å ha en sammenheng med høyere nivå av bruk av tobakk og 

alkohol blant elever (Cross et al., 2010; Gravrok et al., 2006)  

I klasser der det rapporteres om høyt engasjement hos medelever er det rimelig å anta at 

diskusjoner innad i klassene har funnet sted om hvordan innholdet og budskapet for filmen 

skulle fremlegges. Som en del av det forebyggende tiltaket fikk elevene normative 

tilbakemeldinger om alkoholbruk på egen skole samt andre deltakende skoler. Det er 

nærliggende å tro at diskusjoner i klassene kan ha omhandlet alkoholnivået på egen skole og i 

eget miljø. Muligens har elevene også delt egne drikkerfaringer med sine medelever, eller 

fraværet av slike erfaringer. Elever i 8. klasse er enda i den aldersgruppen der et mindretall av 

elevene har drukket (Vedøy & Skretting, 2009b; Henriksen, 1999). Klassediskusjoner kan på 

den måten ha bidratt og forsterket den normative tilbakemeldingen om det faktiske 

alkoholnivået i deres sosiale gruppe. Ut ifra en slik vurdering kan man støtte opp om 

muligheten for at normativ opplæring har tatt sted, og slik bidratt til korrigere 

flertallsmisforståelser, som gjør utslag på korrigerte deskriptive normer.  

Engasjement hos lærer og endring i injunktive normer. Det ble også etterspurt i hvor stor 

grad læreren hadde engasjert seg for arbeidet med videoen. Resultatene viste en sammenheng 

mellom høyt lærerengasjement og korrigerte injunktive normer. Det ble konstruert en 

gjennomsnittskåre for hver klasse for lærerens engasjement. Bakgrunn for det var å forsøke å 

korrigere for enkeltelevers subjektive oppfattelse av læreren. Subjektive oppfattelser av 

læreren kan ha påvirket hvordan eleven rangerte lærerens engasjement i arbeidet med nettopp 

dette programmet. Dersom en elev er spesielt glad i læreren, kan det være eleven har funnet 

det vanskelig å skille engasjementet ved dette arbeidet, isolert fra tidligere erfaringer. En 

subjektiv, forhenværende oppfattelse av læreren kan påvirke eleven til å rangere læreren i mer 

positivt retning. På samme måte er det mulighet for at en elev som har forhenværende negativ 
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oppfatning av læreren ubevisst kan ha lagt det til grunn ved vurdering av lærerens 

engasjement. På det grunnlaget vil derfor en klassevis gjennomsnittskåre kunne være et mer 

stabilt mål på lærerens engasjement.  

Det ble ikke funnet en sammenheng mellom klassevis skåre for lærerens engasjement og 

endring i alkoholbruk. Den klassevise skåren viste imidlertid en sterkere sammenheng enn 

enkeltskårer for endring i injunktive atferdsnormer. Det ble også funnet en signifikant 

sammenheng for klassevis skåre av lærerens engasjement og endring i deskriptive normer, 

som ikke var til stede ved enkeltskårer. Dog var ikke denne sammenhengen like sterk som 

sammenhengen med endring i injunktive normer.  

For skoleelever kan lærere anses som autoritetspersoner som setter regler for hva som er 

akseptert atferd i klassen. Eksempelvis kan lærere avgjøre hva som er akseptert ordensatferd i 

klasserommet, regler elevene må overholde. Normer for hva som er akseptabel atferd kan 

kanaliseres gjennom lærerens rolle og autoritet. Dersom en lærer engasjerer seg sterkt i et 

tiltak for å påvirke elevenes holdning om at drikking ikke er akseptert, kan det i kraft av 

lærerens rolle og autoritet medføre at elevene attribuerer en slik holdning til egne, private 

holdninger. Følgelig kan lærere påvirke sosiale normer omkring drikkeatferd og forsterke 

tiltakets budskap om at drikking ikke er akseptert, og påvirke endring av injunktive sosiale 

normer. Ettersom det ble funnet en moderat sammenheng mellom injunktive og deskriptive 

normer kan tiltak som oppnår en korrigering av injunktive normer også kunne innvirke på en 

korrigering av deskriptive normer, slik tilfellet var ved dette for dette utvalget.  

Engasjement hos andre elever og hos lærer var dessuten også signifikant korrelert med 

hverandre. Det vil si at klasser som rapporterte høyt engasjement hos lærer, rapporterte 

elevene høyt engasjement hos de andre elevene i klassen. Dette er likhet med hva tidligere 

studier beskriver, at både lærere og elever sammen bidrar til et dynamisk og interaktivt 

læremiljø (Giles et al., 2008; Payne et al., 2006; Pettigrew et al., 2013). Pettigrew et al. (2013) 

beskriver hvordan lærerens klasseromsledelse former klassemiljøet og at engasjement er selve 

nøkkelen til positive programutfall. I deres studie hadde engasjerte lærerne de mest engasjerte 

elevene. Disse klassene hadde også større effekt av forebyggingsprogrammet enn mindre 

engasjerte klasser. Også for denne oppgaven var det elevene som rapporterte om høyt 

engasjement hos både lærer og medelever som viste en signifikant effekt på korrigerte sosiale 

normer for drikking.  
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Ingen kjønnsforskjeller 

Det ble utført t–tester for å kartlegge elevenes alkoholbruk og endring over tid. Det ble ikke 

funnet signifikante kjønnsforskjeller i alkoholbruk, verken ved T1, T2 for differanseskåren. 

Dette samstemmer med den siste ESPAD undersøkelsen, der det fremkommer at 

kjønnsforskjellen for alkoholbruk er forsvinnende liten blant norske ungdommer (Hibell et al., 

2011). Nasjonale undersøkelser viser det samme (Vedøy & Skretting, 2009b). Det har 

tidligere vært et gjennomgående funn at kvinner drikker mindre enn menn (Vedøy & 

Skretting, 2009a). For perioden 1970 - 1990 lå norske kvinners alkoholforbruk stabilt, men de 

siste årene har det skjedd en endring. Mens menn har forholdt et stabilt alkoholforbruk, ser 

man en økning i kvinners alkoholforbruk etter 1990. Denne tendensen ser man igjen i alle 

aldersgrupper, også for jenter i alderen 15-20 år (Vedøy & Skretting, 2009a). Samtidig finner 

man en annen tendens for alkoholbruk i Oslo. I Oslo har det blitt funnet en jevn nedgang i 

antall jenter som noen gang har drukket alkohol fra 1970-tallet til 2000, og andelen falt 

markant fra år 2000-2003 (Vedøy & Skretting 2009a; Øia, 2012). Bakgrunnen for Oslos 

særegne mønsteret antas å skyldes at de siste 20 årene har vært en økende andel innvandrere 

fra land der man tradisjonelt sett har hatt en mer tilbakeholdende alkoholbruk. Disse er i stor 

grad bosatt i Oslo (Vedøy & Skretting, 2009a; Øia, 2012). Denne oppgaven baseres på et 

innsamlet datamateriale fra hele landet. Dermed er det heller ikke ventet å finne signifikante 

kjønnsforskjeller for endring i alkoholbruk basert på tidligere nasjonale undersøkelser. 

Videre ble det heller ikke funnet signifikante kjønnsforskjeller for sosiale normer for 

drikking, verken for endring i injunktive eller deskriptive normer. Flere forskere har sett på 

hvordan normer for motsatt og samme kjønn misoppfattes ulikt for kvinner og menn 

(Berkowitz & Perkins, 1987; Borsari & Carey, 2003; Larimer & Neighbors, 2003; Marks et 

al., 1992). Det har blitt funnet at for både mannlige og kvinnelige college studenter predikerte 

normer for samme kjønn alkoholbruk bedre enn normer for begge kjønn kombinert. Samtidig 

framkom det at normer for det motsatte kjønn ikke predikere alkoholbruk (Lewis & 

Neighbors, 2004). Da det for dette datamaterialet kun var ett mål på injunktive normer som 

diskriminerte mellom kjønn, ble det vurdert som et for tynt grunnlag for å utforske om gutter 

og jenter hadde ulik endring i injunktive normer ut ifra motsatt eller samme kjønn. Det var 

ingen mål på deskriptive normer som diskriminerte mellom kjønn. Derfor var det ikke mulig å 

vurdere om det var kjønnsforskjeller i endring i sosiale normer for samme eller motsatt kjønn. 
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Begrensninger ved studien 

Brudd på forutsetninger. Preliminære analyser viste at majoriteten av målene som ble 

benyttet i denne oppgaven hadde skjevfordelte skårer og således brøt med forutsetningen om 

normalfordeling. Det kan være problematisk å generalisere resultater for utvalg som bryter 

forutsetning om normalfordeling (Field, 2009). Det medfører at generalisering av resultatene 

for dette utvalget av norske 8. klassinger kan ha visse begrensinger. Analysene benyttet i 

denne oppgaven er imidlertid robuste mot effekter av skjevfordelinger ved større utvalg 

(Boneu, 1960; Havlicek & Peterson, 1977; Pallant, 2010). Det kan bidra til å øke 

generaliseringsevnen for resultatene ved dette utvalget til tross for brudd på normalfordeling. 

En mulig forklaring for brudd på normalfordeling kan ligge i hvilke aspekter som ble 

undersøkt og aldersgruppen for utvalget. Gjennomsnittlig alder for deltakerne i hele utvalget 

for det originale tiltaket var 13,7 år. Ettersom dette var et tiltak rettet mot 8. klassinger ved 

norske ungdomsskoler, vil gjennomsnittlig alder for dette utvalget ligge nært gjennomsnittet 

for deltakerne i tiltaket som helhet. Verdier for skewness og gjennomsnittskåre for 

alkoholbruk speilet et utvalg med lavt alkoholforbruk og forholdsvis restriktive normer for 

drikking. Dermed kan det være urealistisk å vente normalfordelte skårer, spesielt med hensyn 

til alkoholbruk, ut ifra utvalgets lave alder og grad av tidligere erfaringer med alkohol.  

Bruk av spørreskjema og selvrapportering som metode. Spørreskjemaer er ansett som en 

effektiv metode for å innhente store kvanta av data på kort tid og er mer mindre tid- og 

resurskrevende enn uavhengige observasjoner eller intervjuer (Dane & Schneider, 1998; 

Durlak & DuPre, 2008; Ennett et al., 2011). Imidlertid kan spørreundersøkelser gi skjeve svar 

ved at det er en risiko for respondenten gir sosialt ønskelige svar. I henhold til Ennett et al. 

(2011) er troskap oftest høyere ved selv-rapportering enn uavhengige observasjoner. Samtidig 

antas observasjonsdata å være mer valid enn selvrapportering, nettopp fordi selvrapportering 

er mer utsatt for sosialt ønskelige svar. At spørreundersøkelsene ble foretatt i klasserommet 

kan ha medført en overveielse over hvilke svar som var sosialt akseptabelt dersom 

respondentene kan ha følt at konfidensialitet var usikkert. Likevel, konfidensialitet var en 

vesentlig prioritering ved innsamling av datamaterialet og studien fulgte normer for 

anonymisering i henhold til reglement for sikker datalagring (Natvig & Aarø, upublisert 

manuskript). Selv-rapportering forutsetter også at respondenten evner å observere seg selv 

objektivt for å kunne gi valide svar (Dane & Schneider, 1998; Durlak & DuPre, 2008; Ennett 

et al., 2011). 
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Manglende standard for evaluering av implementering. Evaluering av implementering 

legger grunn for en forståelse av hvilke aspekter ved forebyggende tiltak som har best effekt 

på positive utfall. Mangel på standardiserte definisjoner og mål for implementering 

vanskeliggjør sammenligninger av evalueringsrapporter (Dane & Schneider, 1998). Denne 

oppgaven tok utgangspunkt i aspekter ved implementering slik de er beskrevet av Dane og 

Schneider (1998). Samtidig var ikke målene på implementering basert på en standardisert 

skala, og kan ha medvirket på hvorfor Principal Component analyser ikke lykkes i å finne 

underliggende faktorer.    

Bruk av data for sekundær analyse. Oppgaven benyttet data som var stilt til disposisjon for 

sekundær analyse hvilket medfører enkelte metodiske og analytiske begrensninger. 

Eksempelvis var det ikke mulig å presentere endring i alkoholbruk annet enn ved sumskårer. 

Datasettet ga ikke anledning til å illustrere hvordan endringen hadde tatt form på forskjellige 

mål for alkoholbruk. I samsvar med Papes (2009b) kritikk av sumskåre som mål på 

alkoholbruk, var det ikke mulig å synliggjøre det reelle mønsteret i endring i alkoholbruk. På 

den andre siden har det blitt påpekt at sumskåre har god kriterievaliditet for å vise endring i 

alkoholbruk hos ungdommer i denne aldersgruppen. Som tidligere nevnt var det heller ikke 

mulig å differensiere mellom normer for samme og motsatt kjønn for å undersøke eventuelle 

kjønnsforskjeller. Datamaterialet inkluderte ingen mål på læreres opplevelse av tiltaket. 

Tidligere studier har funnet sammenhenger med implementeringskvalitet og flere 

organisatoriske forhold som eksempelvis tid og ressurser tilgjengelig for kursing av lærere og 

læreres følelse av eierskap til og motivasjon for programmet (Cross et al. 2010; Durlak & 

DuPre, 2008; Giles et al., 2008; Payne et al., 2006). 

Andre metodologiske begrensninger. Respondentenes besvarelse av spørreundersøkelsene 

var under forutsetning om at de var tilstede i undervisningstime da undersøkelsene ble utdelt 

ved T1 og T2. Muligens kan det ha foreligget systematiske ulikheter i besvarelser for elever 

som var tilstede ved T1 og T2 og de som uteble fra undervisningen på målingstidspunktene. 

Muligens kan det også foreligge systematiske ulikheter på tvers av klasser, skoler og 

landsdeler ettersom data ble innhentet fra et stort geografisk område. Det hadde vært ønskelig 

å gjennomføre multilevel lineære modeller for å undersøke potensielle ulikheter innad i 

utvalget for å styrke oppgavens generaliserbarhet.  
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Datamaterialet kan kritiseres for å være gammelt da det ble innhentet i 2002. Som tidligere 

nevnt har nasjonale undersøkelser funnet endringer i ungdoms drikkemønstre etter 

årtusenskiftet, endringer som muligens ikke reflekteres i dette datamaterialet.  

Konklusjon og videre forskning 

Hovedhensikten med denne oppgaven var å se på hvilke aspekter ved implementering som 

påvirker positive utfall av alkoholforebyggende forebyggende tiltak. Tidligere forskning har 

fremhevet troskap, dosering, kvalitet og deltakerresponsivitet som sentrale aspekter ved 

implementering (Cross et al., 2010; Dane & Schneider, 1998; Durlak & DuPre, 2008; Giles et 

al., 2008; Reeve, 2012; Shernoff, 2010). For denne oppgaven ble det funnet sammenhenger 

for mål troskap og deltakerresponsivitet og positive effekter på programutfall. Resultatene 

viste små, men signifikante resultater. Det innebærer at selv om effektene av disse aspektene 

kan se ut til å være små, kan det skyldes tiltakets utvalg. Målgruppen for tiltaket er i en alder 

der drikking har blitt funnet å være lite utbredt og sosiale atferdsnormer vedrørende drikking i 

utgangspunktet er restriktive (Natvig & Aarø, upublisert manuskript; Pape, Strovill & 

Rossow, 2006; Vedøy & Skretting, 2009b). Muligens ville sterkere sammenhenger mellom 

implementeringskvalitet og positive programutfall blitt funnet ved et annet, eldre utvalg der 

variasjonen i alkoholerfaringer var større. Selv om sammenhengene var små, kan de likevel 

anses som viktige ved at resultatene indikerte en reell påvirkning på alkoholbruk og korrigerte 

sosiale atferdsnormer for drikking. Fremtidig forskning bør se nærmere på 

implementeringsaspektene troskap og deltakerresponsivitet for å få en økt forståelse av hvilke 

underliggende prosesser ved aspektene som påvirker effekten av forebyggende tiltak. 

Utvikling av fremtidige alkoholforebyggende tiltak bør vurdere hvordan høy grad av troskap 

og deltakerresponsivitet kan sikres i størst mulig grad i gjennomføringsprosessen.  
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