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Sammendrag 

Norske kommuner anser befolkningens psykiske helse som sin største helseutfordring, 

og ønsker mer kunnskap om hvordan de kan jobbe helsefremmende. Skolen er en godt egnet 

arena for å styrke barn og unges psykiske helse, men skolebaserte tiltak blir sjelden 

implementert med like god kvalitet som da de ble utviklet. Implementeringsforskning kan 

bidra med ny kunnskap om hva som fremmer og hemmer implementering av tiltak i skolen. I 

prosjektene «Robuste barn og unge» i Bærum kommune, «Trygg oppvekst – mestre hele 

livet» i Rælingen kommune og «Alle har en psykisk helse» i bydel Stovner, blir det innført 

universelle, psykisk helsefremmende tiltak for barn og unge. Formålet med denne studien var 

å evaluere implementeringskvaliteten til de skolebaserte tiltakene i disse prosjektene.  

Joanne Liu og jeg utviklet et spørreskjema for å måle implementeringskvalitet basert 

på en kvalitativ undersøkelse og det meta-teoretiske rammeverket om implementering, 

Consolidated Framework for Implementation Science. Vi samlet inn data fra 83 personer som 

var involvert i de tre prosjektene, og tilsammen ble 81 deltakere inkludert i analysene. Jeg 

benyttet Mixed between-within ANOVA for å undersøke forskjeller mellom 1) 

implementeringskvaliteten til prosjektene «Robuste barn og unge», «Trygg oppvekst» og 

«Alle har en psykisk helse», 2) planleggere og mottakeres rapportering av 

implementeringskvalitet, og 3) implementeringsdomenene Individer, Tiltaket, Organisasjon, 

Prosess og Ytre forhold.  

Analysene indikerte at «Robuste barn og unge» og «Trygg oppvekst» har betydelig 

høyere implementeringskvalitet enn «Alle har en psykisk helse», og at mottakere generelt 

opplever implementeringskvaliteten mer negativt enn planleggerne, men i ulik grad på de 

ulike domenene. Individer og Tiltaket viste vesentlig høyere kvalitet enn de øvrige domenene 

i denne studien. 

Funnene indikerer både styrker og forbedringspotensialer i implementeringen, og 

impliserer at mottakere opplever bedre kvalitet når de blir inkludert i planlegging og 

gjennomføring av tiltak. Dette er en pilotstudie med få deltakere, og det er derfor viktig å 

tolke resultatene med forsiktighet. Studien tilbyr en metode for å evaluere implementering, og 

videre utvikling og bruk av spørreskjemaet kan bidra til å berike implementeringsforskningen. 

 

Tittel: Implementering av Robuste barn og unge, Trygg oppvekst og Alle har en psykisk 

helse: En prosessevaluering av tre psykisk helsefremmende prosjekter 

Forfatter: Amalie Bogen 

Veiledere: Egil Nygaard og Nikolai Olavi Czajkowski  
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God psykisk helse anses som en ressurs, og mye av arbeidet for å forebygge 

sykdomsutvikling og fremme god psykisk helse fokuserer på å endre nivået av risikofaktorer 

og beskyttelsesfaktorer i individet og miljøet (Barry, 2007). Skolesystemet kan spille en viktig 

rolle i å styrke barn og unges psykiske helse, og i dag innføres det en rekke tiltak i norske 

skoler med dette formålet (Skogen m.fl., 2018). Forskning viser at universelle, psykisk 

helsefremmende tiltak i skoler kan ha en positiv effekt, men det er behov for å vite mer om 

hvordan disse burde implementeres utenfor sterkt kontrollerte forskningsstudier (Domitrovich 

m.fl., 2008; Gottfredson & Gottfredson, 2002; Weare & Nind, 2011). Mer kunnskap om hva 

som påvirker implementering av skolebaserte tiltak for å fremme psykisk helse kan bidra til at 

de blir bedre implementert og skaper større effekter (Durlak & DuPre, 2008). Målet med 

denne oppgaven er å evaluere implementeringskvaliteten til universelle, psykisk 

helsefremmende tiltak i skoler. 

Psykisk helse   

 Verdens helseorganisasjon definerer psykisk helse som: «en tilstand av velvære der 

individet kan realisere sine muligheter, håndtere normale stressituasjoner i livet, arbeide på en 

fruktbar og produktiv måte og ha mulighet til å bidra overfor andre og i samfunnet» (World 

Health Organization, 2001, s. 1). God psykisk helse handler om å mestre følelser, tanker, 

atferd og relasjoner til andre. Definisjonen tilsier at god psykisk helse er en ressurs, ikke bare 

fravær av sykdom. Basert på tall fra norske undersøkelser anslår Folkehelseinstituttets rapport 

«Psykiske lidelser i Norge: Et folkehelseperspektiv» at 15 – 20 % av barn og unge under 18 år 

har nedsatt funksjon på grunn av psykiske vansker (Mykletun m.fl., 2009). Psykiske lidelser 

er når symptombelastningen er så stor at det kvalifiserer til diagnoser, for eksempel depresjon, 

psykose eller angstlidelser. Psykiske lidelser i barne- og ungdomsårene kan ha utbredte 

konsekvenser, og har blant annet sammenheng med vansker i nære relasjoner, frafall i skolen 

og arbeidsmarkedet, lavere sosioøkonomisk status, dårlig fysisk og psykisk helse senere i livet 

og rusmisbruk (Copeland m.fl., 2015; Delaney & Smith, 2012; Evensen m.fl., 2016; 

Goodman m.fl., 2011; Naicker m.fl., 2013).  

Begrepene beskyttelsesfaktor og risikofaktor benyttes ofte for å forklare ulike 

påvirkninger på psykisk helse. Beskyttelsesfaktorer refererer til betingelser som øker 

motstandsdyktigheten mot risikofaktorer og lidelser (Rutter, 1985). Eksempler på 

beskyttelsesfaktorer for psykisk helse er sosial støtte, mestring og evne til å håndtere følelser 

(World Health Organization, 2004). Risikofaktorer øker sannsynligheten for utvikling, 

alvorlighet og varighet av helseproblemer og lidelser. Beskyttelsesfaktorer og risikofaktorer 
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finnes både i og utenfor individet, og er i et kontinuerlig samspill (World Health 

Organization, 2004). Ofte er det den kumulative effekten ved flere risikofaktorer, manglende 

beskyttelsesfaktorer og samspillet mellom risikofylte og beskyttende situasjoner som fører til 

at en person med en god psykisk helse blir mer sårbar, og videre utvikler psykiske problemer 

og lidelser. I arbeidet med å forebygge sykdomsutvikling og å fremme god psykisk helse 

forsøker man å påvirke nivået av risikofaktorer og beskyttelsesfaktorer (Major m.fl., 2011).  

Psykisk helsefremmende og forebyggende tiltak 

Psykisk helsefremmende arbeid har et mål om å skape god psykisk helse og 

livskvalitet basert på styrkene til individer og samfunn (Mrazek & Haggerty, 1994). Verdens 

helseorganisasjon definerer psykisk helsefremmende arbeid som handlinger for å skape 

miljøer og levevilkår som støtter psykisk helse og lar mennesker tilegne seg og opprettholde 

sunne livsstiler (World Health Organization, 2018). Psykisk helsefremmende arbeid er ofte 

rettet mot hele populasjoner og å styrke robusthet, trivsel og psykisk helse (Holte, 2012). 

Målet ved forebygging av psykiske lidelser er å redusere forekomst, utbredelse og tilbakefall 

av psykiske lidelser, samt redusere effekten av sykdommen hos den berørte personen, dens 

familie og samfunnet (Mrazek & Haggerty, 1994).  

Begrepene «tiltak» og «intervensjon» brukes i denne oppgaven om evidensbasert 

praksis som er utviklet basert på teori og empiri (Kelly, 2012b). Disse er ofte utviklet på 

grunnlag av rigide, systematiske og vitenskapelige prosedyrer. Begrepene universell, selektiv 

og indisert skiller mellom ulike typer tiltak (Mrazek & Haggerty, 1994). Universelle tiltak 

skal hjelpe alle individer uavhengig av risikograd, selektive tiltak er rettet mot sårbare grupper 

som anses å befinne seg i risikosonen, og indiserte tiltak er rettet mot identifiserte individer 

som er i risikosonen. Universelle tiltak kan være av stor betydning for populasjonen som 

helhet, mens selektive og indiserte tiltak gir mer synlige og målbare effekter på hver enkelt 

(Rose, 1993; 2001). Psykisk helsefremmende og forebyggende tiltak forsøker å påvirke 

beskyttelsesfaktorer og risikofaktorer i individet og i miljøet rundt (Mrazek & Haggerty, 

1994; Major m.fl., 2011). Mange tiltak baserer seg på et økologisk perspektiv hvor tanken er 

at miljøet har stor betydning for barns utvikling (Bronfenbrenner, 1979).  

Bronfenbrenners utviklingsøkologiske teori 

Bronfenbrenners (1979, 2005) utviklingsøkologiske teori forklarer hvordan barnets 

utvikling blir direkte og indirekte påvirket av gjensidige påvirkningsprosesser mellom individ 

og miljø. Teorien skiller mellom mikrosystemet, mesosystemet, eksosystemet, makrosystemet 

og kronosystemet (Figur 1). 

Figur 1.  
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Bronfenbrenners utviklingsøkologiske modell.  

 
Notat. Bronfenbrenners utviklingsøkologiske modell (Bronfenbrenner, 2005). Fra «Trivsel i 

skolen» av Helsedirektoratet, 2015, s. 14. https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/trivsel-i-

skolen/Trivsel%20i%20skolen.pdf/_/attachment/inline/9e76ad2b-14eb-4c5f-bf8b-

e157f5efcc06:176ea3b766b3d06407dbd9395c3b1776682c5ab7/Trivsel%20i%20skolen.pdf  

Som vist i modellen (Figur 1) danner mikrosystemet den innerste sirkelen og 

inneholder de miljøene hvor barnet er til stede, som familien, skolen og nabolaget. 

Innflytelsen mellom barnets utvikling og mikrosystemet går begge veier, hvor barnets 

utvikling er konsekvens av erfaringer og dets egen påvirkning på miljøet. Et barn tilhører aldri 

bare ett miljø, og i mesosystemet finner vi forbindelsen mellom de ulike arenaene i 

mikrosystemet. Barnet pendler mellom et nett av systemer, og tar med seg erfaringer fra en 

arena til en annen. Eksosystemet danner den tredje sirkelen og beskriver steder som barnet har 

lite direkte kontakt med, eksempelvis politiske institusjoner og velferdstjenester. Her blir det 

tatt beslutninger angående personer som har med barnet å gjøre eller arenaer hvor barnet 
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befinner seg. Den ytterste sirkelen er makrosystemet som representerer hele kulturens 

innflytelse i form av blant annet lover, normer og verdier. Kronosystemet reflekterer hvordan 

hendelser i personens livshistorie kan påvirke de andre systemene og personens utvikling. 

Alle systemene i modellen er kontinuerlig i bevegelse og påvirker hverandre i et gjensidig 

samspill (Bronfenbrenner, 1979). 

Det utviklingsøkologiske perspektivet legger føringer for hvordan vi tenker på psykisk 

helsefremmende arbeid, og gir en pekepinn på hvordan tilrettelegging i alt fra storsamfunnet 

til nærmiljøet kan bidra til bedre psykisk helse i befolkningen (Mittelmark, 2012). 

Eksempelvis har kommunene rapportert at de anser psykisk helse som sin største 

folkehelseutfordring og savner informasjon om hvordan de kan jobbe helsefremmende 

(Riksrevisjonen, 2015). Dette har bidratt til regjeringens mål om å inkludere psykisk helse 

som en likeverdig del av folkehelsearbeidet. Program for folkehelsearbeid i kommunene er i 

den forbindelse en tiårig satsing som skal styrke kommuners arbeid i å fremme god psykisk 

helse (Helsedirektoratet, 2018). Basert på lokale utfordringer skal kommunene utvikle og 

evaluere nye universelle tiltak på arenaene hvor barn og unge befinner seg. Kommuner i alle 

landets fylker har innført tiltak som både er rettet direkte mot barn og unge, og indirekte via 

foreldre og lærere (Helsedirektoratet, u.å.b). Gjennom statlige satsinger på psykisk 

helsefremmende arbeid (makrosystemet), kommuners utvikling av helsefremmende tiltak 

(eksosystemet) og skolenes tilrettelegging for innføringen av disse (mikrosystemet), møter 

elever nye tiltak i skolehverdagen. Noen av de viktigste kontekstene for å fremme psykisk 

helse er barnehager, skoler, familier, arbeidsplasser og nærmiljøet (Barry, 2007; Barry & 

Jenkins, 2007, s. 2). Denne oppgaven vil hovedsakelig fokusere på universelle, psykisk 

helsefremmende tiltak i skoler.  

Skolens betydning for psykisk helse  

Skolen har et lovpålagt ansvar etter Opplæringsloven § 9a-1 om å skape et godt 

psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring (Kunnskapsdepartementet, 1998). 

Skolen bidrar til å forme barn og unges akademiske, sosiale og emosjonelle utvikling (Eccles 

& Roeser, 2011; Hosman & Jané Llopis, 2005). Holte (2012) hevder at en skole som gir 

elevene utdanning, mening, tilknytning, venner og god selvfølelse er en skole som fremmer 

god psykisk helse. En skole som bidrar til personlig og sosial utvikling hos elevene vil også 

forebygge problemer som blant annet rusproblematikk, psykiske problemer og kriminalitet 

(Major m.fl., 2011). 

Skolen gjør det mulig å nå ut til nesten alle barn og unge samlet, og har etter hvert blitt 

en av de viktigste arenaene for å fremme psykisk helse (Barry & Jenkins, 2007, s. 171; World 
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Health Organization, 2001). I dag gjennomføres det en rekke ulike tiltak i norske skoler med 

mål om å fremme sosial kompetanse og livskvalitet, redusere atferdsproblemer og forebygge 

psykiske vansker (Skogen m.fl., 2018). Noen eksempler på disse tiltakene er Psykologisk 

Førstehjelp (PF), Circle of Security (COS), Tuning in to kids (TIK) og International Child 

Development Program (ICDP). PF er utviklet i Norge, og ønsker å gi barn og unge 

kunnskaper og ferdigheter knyttet til følelser og tanker (Raknes, 2010). COS har et mål om å 

styrke tilknytningen ved å lære omsorgspersoner å forstå og respondere på barns ulike behov, 

og tilbys til familier, barnehager, skoler og andre institusjoner (Hoffman m.fl., 2006). TIK har 

et mål om å styrke barns emosjonskompetanse ved å lære foreldre eller andre 

omsorgspersoner å gjenkjenne, forstå og respondere på barnets følelser på en måte som er 

nyttig for barnet (Havighurst & Harley, 2007). ICDP er mest anvendt i foreldreveiledning i 

Norge, men blir også brukt i skoler for å styrke omsorgsrollen til lærere (Hundeide, 2005; 

Sollied m.fl., 2017). COS, TIK og ICDP blir blant annet gjennomført i form av gruppemøter 

for omsorgspersoner, hvor kunnskaper og ferdigheter styrkes via dialog og praktiske øvelser. 

I utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse om psykisk helse i skolen uttrykker et 

stort flertall av lærerne et ønske om at skolen skal jobbe systematisk med å fremme god 

psykisk helse, men et mindretall av lærerne oppgir at de faktisk gjør det (Holen & Waagene, 

2014). Til tross for et økt globalt fokus på å jobbe psykisk helsefremmende i skolen, påpeker 

forskere at det fremdeles er et potensiale som kan utnyttes bedre (Major m.fl., 2011; Rowling 

& Weist, 2004; Weist m.fl., 2017). 

Forebyggende og helsefremmende tiltak for psykisk helse i skolen  

Weare og Nind (2011) har gjennomført en systematisk litteraturgjennomgang hvor de 

inkluderte 52 oversikter og metaanalyser om psykisk helsefremmende og forebyggende tiltak 

i skoler. Studien fant at tiltakene hadde positive effekter på psykiske utfall hos elevene, med 

effektstørrelser på 0.15 – 0.37. Universelle intervensjoner viste positive og små til moderate 

effekter på psykisk helse og velvære, prososial atferd, psykiske vansker og lidelser, vold og 

mobbing. Forfatterne påpeker at universelle tiltak som statistisk sett har små effektstørrelser 

kan utgjøre en stor effekt i den virkelige verden og skape meningsfulle forbedringer på 

populasjonsnivå. Tiltakene som var mest effektive fokuserte på positiv psykisk helse, startet 

med de yngste og vedvarte over tid, og inneholdt en aktiv læringsform med fokus på 

ferdighetstrening. Tiltakene var bare effektive dersom de ble fullstendig og korrekt 

implementert. Tanner-Smith m.fl. (2018) har gått gjennom 74 meta-analyser av universelle 

forebyggende og helsefremmende tiltak rettet mot barn og unge. Det var stor variasjon i 

gjennomsnittlige effektstørrelser for ulike utfallsvariabler, hvor effektstørrelsene var størst for 
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kunnskap og sosial kompetanse, og minst for bruk av rusmidler. Forfatterne påpeker at det er 

urealistisk å oppnå like høye effektstørrelser ved universelle forebyggende tiltak som andre 

typer tiltak, og at det er viktig å ha realistiske forventninger til effekten av slike programmer.  

Taylor m.fl. (2017) gjennomførte en metaanalyse av 82 universelle helsefremmende 

tiltak i skoler og barnehager. Studien viste at tiltakene hadde positive effekter på holdninger, 

sosiale og emosjonelle ferdigheter, akademiske prestasjoner, prososial atferd, emosjonelle 

problemer, atferdsproblemer og bruk av narkotika. Effektstørrelsene varierte fra 0.13 til 0.23, 

og endringene vedvarte i oppfølgingsstudier 1.3 til 3.8 år senere. En annen metaanalyse av 

Durlak m.fl. (2011) inkluderte 213 studier om universelle, helsefremmende tiltak i barnehager 

og skoler. Tiltakene viste signifikante forbedringer i sosial og emosjonell kompetanse, 

holdninger, prososial atferd og akademiske prestasjoner, i tillegg til en reduksjon i 

atferdsproblemer og emosjonelt ubehag. Det var kun tiltakene som ble godt implementert som 

viste effekter. Dette er i samsvar med en tidligere studie av Durlak & DuPre (2008) som fant 

stor empirisk støtte for at god implementering fører til større effekter av tiltaket.   

Oppsummert virker forskere i feltet optimistiske til psykisk forebyggende og 

helsefremmende tiltak, og det er godt dokumentert at tiltak i skolen kan bidra til å styrke barn 

og unges psykiske helse. Universelle tiltak for psykisk helsefremming i skolen er ikke 

tilstrekkelig evidensbaserte enda, og mangelen på systematiske litteraturgjennomganger gjør 

det vanskelig å trekke slutninger om effekten av disse (O'Reilly m.fl., 2018). En annen 

utfordring ved tidligere studier er at mange tiltak blir evaluert rett etter eller kort tid etter 

intervensjonen, men det er økende støtte for noen langtidseffekter (Weare og Nind, 2011). 

Flere av studiene påpeker at god implementering er en forutsetning for at tiltakene skaper 

endringer i elevenes psykiske helse (Durlak & DuPre, 2008; Weare & Nind, 2011).  

Implementering 

Begrepet implementering brukes om å innføre evidensbaserte intervensjoner i praksis 

(Durlak, 1995, s. 5). Det er vanskelig å sette tiltak ut i praksis slik at de reproduserer de 

effektive utfallene de viste da de først ble utviklet og evaluert (Durlak & DuPre, 2008; Pipkin 

m.fl., 2010). «Research to practice gap» handler om det store gapet mellom forskning og 

praksis. Forskning på helsetjenester har funnet at det i gjennomsnitt tar 17 år før 

evidensbaserte intervensjoner når generell praksis, og forskning innen ulike felt har estimert 

at to tredeler av implementeringsforsøk ikke lykkes (Burnes, 2004; Damschroder m.fl., 2009; 

Morris m.fl., 2011). Det har ført til et fokus på at forskning skal ha større påvirkning på 

generell praksis, og bevissthet rundt fordelene ved å gjennomføre prosjekter som er tettere på 

den virkelige verden (Alberts m.fl., 2014). Det har tatt lang tid å innse relevansen og 
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kompleksiteten til implementering. Epistemologien og metodologien som brukes i sterkt 

kontrollerte effektstudier er ikke like egnet til å forklare og undersøke situasjoner i den 

virkelige verden (Kelly, 2012a, s. 120). Implementering av tiltak blir påvirket av kontekst, og 

det trengs andre metoder for å evaluere disse mindre objektive aspektene. Behovet for å vite 

mer om hva som kreves for at en intervensjon skal bli suksessfullt implementert har ført til 

utviklingen av implementeringsforskningen. Implementeringsforskning undersøker faktorer 

som påvirker implementering, selve prosessen og resultatene av implementeringen (Peters 

m.fl., 2013). Formålet er å forstå hva, hvordan og hvorfor intervensjoner fungerer i den 

virkelige verden, og å teste ulike tilnærminger for å forbedre dem. Å måle implementering 

gjør det mulig å vite hva som faktisk skjer under innføringen av et tiltak, og gir opplysninger 

om hvorfor et tiltak fungerer som planlagt eller ikke. Uten implementeringsforskning kan man 

ikke være sikker på hvorvidt manglende resultater skyldes at intervensjonen ikke var effektiv, 

eller at implementeringen ikke var av god nok kvalitet (Domitrovich m.fl., 2008; Durlak & 

DuPre, 2008; Fixsen m.fl., 2005). 

Implementeringsforskning er foreløpig et uoversiktlig fagfelt med mange ulike 

begreper som kan virke forvirrende. Videre vil følgende sentrale begreper bli gjort rede for; 

elevutfall, implementeringsutfall, implementeringsdeterminanter, implementeringsdomener, 

implementeringskvalitet og implementeringsstrategier (Lyon & Bruns, 2019). Elevutfall er 

effekten av tiltaket for eleven. Ved psykisk helsefremmende tiltak er målet å oppnå endringer 

som skaper bedre psykisk helse og livskvalitet (World Health Organization, 2018). 

Implementeringsutfall kan beskrives som effekten av implementeringen, og er et mål på 

hvorvidt tiltaket er blitt implementert. Implementeringsdeterminanter er faktorer som kan 

bidra til å fremme eller hemme implementering. Damschroder m.fl. (2009) har laget et 

rammeverk som skiller mellom implementeringsdeterminanter på fem domener: individer, 

tiltaket, indre omstendigheter, prosessen og ytre omstendigheter. Disse vil bli beskrevet 

nærmere senere i oppgaven. Implementeringskvalitet brukes i denne oppgaven som et mål på 

de ulike determinantene og domenene. God implementeringskvalitet tilsier at 

implementeringen blir gjennomført på en god måte, noe som øker sjansen for gode 

implementeringsutfall, og dermed også gode elevutfall (Durlak & DuPre, 2008). 

Implementeringsstrategier er teknikker for å forbedre opptaket av nye intervensjoner (Leeman 

m.fl., 2017). Figur 2 er hentet fra Lyon og Bruns (2019), og viser at slike strategier kan 

påvirke implementeringsutfall direkte eller indirekte via implementeringsdeterminantene.  

Figur 2.  
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En årsaksmodell for sammenhengen mellom implementeringsstrategier, 

implementeringsdeterminanter, implementeringsutfall, og elevutfall.  

 
Notat. Årsaksmodell for anvendelse av implementeringsstrategier på evidensbaserte 

programmer (basert på Lewis, 2017). Fra «From Evidence to Impact: Joining Our Best School 

Mental Health Practices with Our Best Implementation Strategies” av A. R. Lyon, og E. J. 

Burns, 2019a, School Mental Health: A multidisciplinary research and practice journal, s. 

107. Copyright 2019 Springer Nature.  

Evaluering av implementering 

Teoretiske tilnærminger i implementeringsforskning har tre overordnede mål: beskrive 

og veilede prosessen hvor forskning anvendes i praksis, forstå og forklare hva som påvirker 

implementeringsutfall, og evaluere implementering (Nilsen, 2015). Innen evaluering av 

implementering kan vi skille mellom formativ evaluering, prosessevaluering og summativ 

evaluering (Bauer m.fl., 2015). Formativ evaluering gjennomføres ofte av forskere i 

samarbeid med de som implementerer tiltakene. Forskerne samler inn data før, under eller 

etter implementeringen, og gir tilbakemeldinger til implementeringsteamet underveis slik at 

implementeringen kan forbedres. Ved prosessevaluering ønsker et forskningsteam å finne ut 

hva som kan forbedre implementering av slike tiltak, uten formål om å endre prosessen som 

foregår. Summativ evaluering utføres ofte av eksterne med mål om å undersøke hvordan 

implementeringen har blitt gjennomført. Implementeringsforskning kan på ulike måter bidra 

til kunnskap som er nyttig for nåværende og fremtidige intervensjoner, og i utviklingen av 

nye tiltak. 

Tidligere studier har blitt kritisert for å forsøke å finne spesifikke determinanter som 

kan forklare suksess, fremfor å undersøke alle komponentene samlet (Klein & Sorra, 1996). I 

tillegg er systematiske gjennomganger av skolebaserte intervensjoner ofte veldig spesifikke, 



 

 

9 

 

og det er liten kunnskap om implementering på tvers av ulike programmer. De siste tiårene er 

det identifisert ulike determinanter som påvirker anvendelsen av tiltak i praksis, og det er 

antatt at det finnes noen universelle prinsipper som gjelder alle former for implementering, 

uavhengig av felt og innhold (Ogden & Fixsen, 2014). Teoretiske rammeverk kan gi 

kunnskap om hva, hvor og hvorfor noe fungerer eller ikke, og kan anvendes innen ulike 

fagfelt.  

Consolidated Framework for Implementation Research 

Damschroder m.fl. (2009) tilbyr et rammeverk basert på en syntese av 19 teorier om 

implementering, kalt Consolidated Framework For Implementation Research (CFIR). 

Rammeverket gir en helhetlig og overordnet typologi som beskriver hvordan implementering 

ideelt sett burde planlegges og gjennomføres, og ble utviklet for å veilede evaluering av 

implementering. Rammeverket spesifiserer hva som kan påvirke implementeringen i positiv 

og negativ retning, men det sier ikke noe om interaksjonen mellom de ulike konstruktene. 

CFIR består av fem hoveddomener: individer, tiltaket, indre omstendigheter, prosess og ytre 

omstendigheter. Diss domenene består av totalt 37 underkonstrukter.  

Det første domenet handler om karakteristikker ved individene som er involvert i 

implementeringen. Individene bærer med seg kulturelle, organisatoriske, profesjonelle og 

individuelle tankeganger og interesser. Mennesker er ikke passive mottakere, og deres tanker, 

meninger, følelser og atferd vil påvirke hvor vellykket implementeringen er. Domenet består 

av følgende konstrukter: kunnskap og antakelser om intervensjonen, tro på seg selv, hvor klar 

personen er for å endre seg, identifikasjon med organisasjonen og andre personlige 

egenskaper.  

Det neste domenet er relatert til karakteristikker ved intervensjonen som blir 

implementert. Determinanter som kan påvirke kvaliteten er tiltakets tilpasningsdyktighet, 

intervensjonens kilde (internt eller eksternt utviklet), design, opplevde fordeler, muligheten til 

å teste ut tiltaket i mindre skala, kostnader og hvor vanskelig implementeringen oppleves. 

Indre omstendigheter omhandler den strukturelle, politiske og kulturelle konteksten 

hvor implementeringen foregår. Dette innebærer organisasjonens struktur, nettverk, kultur og 

implementeringsklima. Ved skolebaserte tiltak handler dette om det som skjer i skolen (Lyon 

& Bruns, 2019).  

Prosess er inkludert i rammeverket fordi en suksessfull implementering krever en aktiv 

endringsprosess i flere steg. Første steg i prosessen er planlegging, hvor det burde lages et 

design som fremmer implementeringskvaliteten. Neste steg er å engasjere og involvere 

individer. Deretter gjennomføres implementeringen ut fra planen som er laget, hvor kvaliteten 
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kan påvirkes av lojalitet til planen, intensitet, gjennomføring av oppgaver og grad av 

engasjement hos de involverte. Siste steg i prosessen er å evaluere prosessen kvalitativt og 

kvantitativt.  

Endringer i ytre omstendigheter, altså i den økonomiske, politiske og sosiale 

konteksten til organisasjonen, kan påvirke implementeringskvaliteten. Ekstern politikk kan ha 

betydning for hvordan intervensjoner sprer seg, og implementering av tiltak i andre 

organisasjoner kan skape et press om å gjennomføre lignende prosjekter.  

Implementering av skolebaserte tiltak for psykisk helse 

I mange år ble det antatt at hvis et program var effektivt og ble gjort tilgjengelig for 

skolene ville det bli naturlig og godt implementert. Nå vet vi at implementering er en 

kompleks prosess som påvirkes av personalet, tiltaket, organisatoriske faktorer og 

systematiske faktorer (Chiodo & Kolpin, 2018). Skolen står også overfor et 

implementeringsgap hvor treg tilegnelse av ny praksis kan begrense effekten av tiltakene 

(Gottfredson & Gottfredson, 2002; Owens m.fl., 2014; Ringwalt m.fl., 2003). Det er enighet i 

fagfeltet om at forebyggende tiltak som blir implementert i skoler utenfor effektivitetsstudier 

sjelden blir implementert med god kvalitet (Dusenbury m.fl., 2005; Gottfredson & 

Gottfredson, 2002).  

Skolen har en unik organisatorisk struktur som kan påvirke implementeringen av 

skolebaserte tiltak (Forman m.fl., 2013; Glisson m.fl., 2008; Owens m.fl., 2014). For at 

implementeringen skal være vellykket er det kritisk at skolen er klar for endringsinitiativet og 

har tilstrekkelig med kapasitet og ressurser (Greenberg m.fl., 2001). I praksis blir mange tiltak 

tilpasset til tilgjengelige ressurser og behov, noe som kan bidra til at tiltakene blir mer 

relevante for målgruppen og lettere å innføre i stor skala over tid (Chilton m.fl., 2015; 

Rohrbach m.fl., 2006). Det er likevel en uenighet i feltet om hvorvidt tiltak burde tilpasses til 

lokale kontekster, da det er vanskelig å oppnå målbare endringer ved slike tilnærminger 

(Weare & Nind, 2011). Implementeringsforskere har hevdet at implementering alltid 

innebærer en form for tilpasning, og at tilpasninger burde oppfordres og undersøkes slik at 

implementeringen vedvarer over tid (Chambers m.fl., 2013; Lyon & Bruns, 2019). Fink og 

Stoll (2005, s. 25) mener det beste er en «top-down, bottom-up» tilnærming hvor det større 

systemet bidrar med retning og støtte, mens selve endringsprosessen blir planlagt i skolene via 

skolebasert beslutningstaking. En slik tilnærming involverer lærerne slik at de opplever 

eierskap til prosjektet, og skolene får selv velge hva de vil prioritere. 

Vellykket implementering virker å være avhengig av at de ansatte i skolen er 

engasjerte i prosjektet (Chilton m.fl., 2015; Greenberg m.fl., 2005). Praktikere innen kliniske 
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fagområder ønsker ofte at evidensbasert praksis skal være en del av tjenesten, men likevel 

oppstår det ofte motstand ved implementering av nye tiltak (Lilienfeld m.fl., 2013). Dette 

gjelder også for skolene. Mange lærere i Norge ønsker å jobbe systematisk med elevenes 

psykiske helse, men noen er redde for at det vil ta tiden bort fra skolefag (Gjerustad m.fl., 

2019; Holen & Waagene, 2014). Implementering av skolebaserte tiltak konkurrerer med 

andre viktige oppgaver, og tidsmangel blir ofte oppgitt som en barriere (Fixsen m.fl., 2005; 

Forman m.fl., 2009; Owens m.fl., 2014). Dersom de ansatte på skolene ikke blir involvert nok 

i beslutningstakingen kan de føle at stemmene deres ikke blir hørt, og det kan oppstå motstand 

(Fazel m.fl., 2014; Greenberg m.fl., 2005). Å involvere skolene og personalet i planleggingen 

kan bidra til å skape optimisme, eierskap, forpliktelse og motivasjon til endring (Greenberg 

m.fl., 2005; Ringwalt m.fl., 2003).  

Lærernes deltakelse i implementeringen virker også å være avhengig av 

karakteristikker ved tiltaket (Damschroder m.fl., 2009; Viig m.fl., 2010). Det er viktig at 

tiltaket oppleves som relevant og motiverer mottakerne til å delta (Han & Weiss, 2005; 

Midthassel, 2004). Implementeringsforskning indikerer at det er lettere å implementere tiltak 

som er enkle å bruke, har klare fordeler og passer godt til skolens behov, som er troverdig og 

har et positivt omdømme (Rogers, 2003). At tiltaket dekker et aktuelt behov og er i samsvar 

med skolens verdier bidrar også til å fremme implementeringen (Mihalic, 2004).  

Implementering og effekt av skolebaserte tiltak blir i stor grad påvirket av miljøet 

rundt (Chiodo & Kolpin, 2018; Damschroder m.fl., 2009). Selv om skolebaserte tiltak 

vanligvis gjennomføres i skolen og i klasserommet vil determinanter i nærområdet, distriktet 

og staten påvirke kvaliteten (Domitrovich m.fl., 2008; Greenberg m.fl., 2005). Studier viser 

blant annet at ekstern støtte er nødvendig for å kunne sikre positiv utvikling og bygge støtte 

innad i skolen (Harris, 2001). Å integrere psykisk helsefremmende arbeid som en del av den 

offentlige politikken gir arbeidet status og retning, noe som er nødvendig for vellykket 

implementering (Hosman & Jané Llopis, 2005).  

Mye av forskningen på skolebaserte tiltak er gjennomført i USA, og internasjonale 

kunnskapsoppsummeringer om psykisk helsefremmende og forebyggende tiltak inkluderer i 

liten grad studier fra Norge (Oterkiil & Ertesvåg, 2012; Skogen m.fl., 2018). Det er vesentlige 

forskjeller mellom USA og Norge med tanke på skolesystemet, samfunnsoppbyggingen og 

kulturelle forhold. I tillegg er det fremdeles lite kunnskap om faktorer som påvirker effekten 

og implementeringen av tiltakene, noe som gjør det vanskelig å vite hvor stor 

overføringsverdi studiene har til den norske konteksten. Det er gjennomført noen studier som 

undersøker implementeringskvaliteten til skolebaserte tiltak for psykisk helse i Norge, men 
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det virker som at de fleste har fokusert på en eller få faktorer som påvirker implementering 

(Oterkiil & Ertesvåg, 2012). Det er et behov for å vite mer om hva som påvirker 

implementering av psykisk helsefremmende tiltak i norske skoler.  

Ulike rollers opplevelse av implementering 

Personer som har ulike roller under implementeringen kan ha ulike perspektiver, og 

dermed også ulik opplevelse av kvaliteten. Flere studier har funnet at rektor har en tendens til 

å rangere skolen mer positivt enn lærerne (Desimone, 2006; Wanless m.fl., 2013). I 

utdanningsdirektoratets undersøkelse blant lærere, skoleledere og skoleeiere (Holen & 

Waagene, 2014) var skoleledere gjennomgående mer positive enn lærere i spørsmål om 

skolens innsats i forebyggende arbeid og tverrfaglig samarbeid. Hustus og Owens (2018) fant 

at rektor i større grad enn lærere opplever at skolen er klar til å innføre nye tiltak. Å skille 

mellom ulike typer respondenter i evaluering kan gi en bedre forståelse av implementeringen, 

enn studier som kun fokuserer på en gruppe. Begrepet «planleggere» vil i denne oppgaven 

brukes om alle som bidrar med å planlegge og levere tiltak til mottakerne. Det innebærer 

styringsgrupper, prosjektgrupper, skoleledelse og veiledere. Mange skolebaserte, universelle 

og psykisk helsefremmende tiltak har hovedfokus på å utvikle lærernes kompetanse og 

ferdigheter. Lærerne vil derfor omtales som «mottakere» i denne oppgaven. Sosial kognitiv 

teori (Wood & Bandura, 1989) tilsier at planleggere og mottakere kan ha ulike perspektiver 

og opplevelser av det samme fenomenet.  

Sosial kognitiv teori  

Sosial kognitiv teori (Wood & Bandura, 1989) legger til grunn at mennesket er både et 

produkt og en produsent av dets miljø, og vektlegger hvordan atferd styres av en resiprok 

interaksjon mellom individuelle faktorer, personens atferd og sosiale miljø. En persons atferd 

vil påvirkes av det sosiale miljøet, og hvilke deler av miljøet personen eksponeres for vil 

avhenge av hvilken atferd individet aktiverer. Samtidig vil personens sosiale omgivelser og 

atferd bidra til å forme dens forventninger, antakelser, motivasjon og målsetninger, og 

omvendt. Basert på sosial kognitiv teori kan planleggere og mottakere oppleve ulik 

implementeringskvalitet dersom de befinner seg i ulike miljøer, har ulik atferd og ulik grad av 

motivasjon. 

«Robuste barn og unge», «Trygg oppvekst» og «Alle har en psykisk helse» 

Program for folkehelsearbeid i kommunene 2017 - 2027 er en satsing for å fremme 

barn og unges psykiske helse og livskvalitet (Helsedirektoratet, 2018). Programmet har bidratt 

til en rekke psykisk helsefremmende prosjekter i mange av landets kommuner 

(Helsedirektoratet, u.å.b). «Robuste barn og unge» i Bærum kommune, «Trygg oppvekst – 
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mestre hele livet» (Trygg oppvekst) i Rælingen kommune og «Alle har en psykisk helse» i 

bydel Stovner er tre av prosjektene som deltar i dette programmet. Gjeldende studie vil 

fokusere på de skolebaserte tiltakene i disse prosjektene.  

Bærum kommune innfører prosjektet «Robuste barn og unge» hvor målet er å styrke 

barn og unges psykiske helse i områder med stor sosial ulikhet (Helsedirektoratet, u.å.a). En 

prosjektleder står for koordineringen og planleggingen av tiltaket. Målet med prosjektet er å 

styrke emosjonskompetansen hos voksne, både foreldre og ansatte i skoler og barnehager, ved 

bruk av ferdiglagde tiltak som COS, ICDP og TIK. I tillegg skal det være en 

kompetanseheving av barn og unge. Innføringen av tiltakene i skolene startet høsten 2019 

med opplæring av 8 lærere som skal gjennomføre undervisning av elever.  

«Trygg oppvekst» er en tverrfaglig satsing på barn og unges psykiske helse (Rælingen 

kommune, 2019). Målet med prosjektet er å etablere et sammenhengende løp hvor det sikres 

at barn og ungdom får verktøy for å mestre livet, og å styrke førskolelærere, lærere og 

foreldre i møte med barn og unges livsutfordringer. Det er etablert en tverrfaglig 

prosjektgruppe som har ansvar for å planlegge implementeringen. Prosjektgruppen består av 

ansatte i enhet familie og helse, rektorer og andre fagpersoner i kommunen. Tiltakene blir 

utviklet i hver enkelt skole, hvor de ansatte skal komme fram til hva de anser som en trygg 

voksen, og hvilken kompetanse og opplæring de behøver for å bli trygge voksne. Prosjektet er 

basert på et samarbeid mellom ulike tjenester, hvor fagpersoner med sertifiseringer i ICDP og 

COS skal bidra i kompetansehevingen. Høsten 2019 startet de en pilot av prosjektet i 

kommunenes barneskoler. 

  «Alle har en psykisk helse» gjennomføres i Bydel Stovner (Oslo kommune, u.å.). 

Prosjektet startet med ansattundervisning og elevundervisning i 2016, og skal fra høsten 2020 

også inkludere ansattveiledning. Ansattundervisningen består av 90 minutters undervisning en 

gang i året i de ansattes fellestid, og gjennomføres i 9 skoler. Elevundervisningen har også en 

varighet på 90 minutter per år og gjennomføres for bydelens 2. klassinger og 9. klassinger. 

Undervisningen blir utviklet av en psykolog og skreddersys hvert år, og gjennomføres av 

bydelens psykologtjeneste for barn og unge.  

Forskningsspørsmål 

 Formålet med denne studien er å gjennomføre en prosessevaluering av 

implementeringskvaliteten til de skolebaserte tiltakene i «Robuste barn og unge», «Trygg 

oppvekst» og «Alle har en psykisk helse». Studien vil undersøke om det er forskjeller mellom 

1) ulike prosjekters rapportering av implementeringskvalitet, 2) ulike rollers rapportering av 

implementeringskvalitet og 3) ulike implementeringsdomener.   
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Studiens hypoteser om prosjektforskjeller 

H1: Det er forskjell mellom «Robuste barn og unge», «Trygg oppvekst» og «Alle har en 

psykisk helse» i rapportert implementeringskvalitet. Det vil si at det er en hovedeffekt av 

prosjekt.  

H2: Ulike prosjekter rapporterer ulike profiler av de fem implementeringsdomenene. Det vil 

si at det er en interaksjonseffekt mellom prosjekt og domener.  

Studiens hypoteser om rolleforskjeller  

H3: Det er forskjell mellom planleggere og mottakere i rapportert implementeringskvalitet. 

Det vil si at det er en hovedeffekt av rolle.  

H4: Planleggere og mottakere rapporterer ulike profiler av de fem implementeringsdomenene. 

Det vil si at det er en interaksjonseffekt mellom rolle og domener.  

Studiens hypotese om domeneforskjeller 

H5: Det er forskjell mellom implementeringsdomener på tvers av roller og prosjekter. Det vil 

si at det er en hovedeffekt av domener.  

Metode 

Joanne Liu og jeg samarbeidet om å utvikle en fremgangsmåte for å evaluere 

implemeteringskvaliteten til universelle og skolebaserte psykisk helsefremmende tiltak. Vi 

benyttet en Mixed Methods tilnærming med utforskende, sekvensielt design, hvor den første 

kvalitative fasen brukes til å informere den andre kvantitative fasen. I den første fasen 

gjennomførte vi en kvalitativ studie som danner grunnlaget for utviklingen av et 

spørreskjema. Spørreskjemaet ble utviklet basert på en kombinasjon av resultatene fra den 

kvalitative studien og CFIR (Damschroder m.fl., 2009). I den andre fasen brukte jeg 

spørreskjemaet for å evaluere implementeringskvaliteten til ulike prosjekter, roller og 

domener. 

Utvikling av spørreskjema  

Liu og jeg ønsket å utvikle et kunnskaps- og erfaringsbasert verktøy for universelle, 

psykisk helsefremmende tiltak i skoler, som kan besvares av alle som er involvert i 

implementeringen. Vi gjennomførte en kvalitativ studie med forskningsspørsmålet: «Hva 

mener personer involvert i psykisk helsefremmende tiltak i skoler fremmer og hemmer 

implementeringen?». Å bruke kvalitativ forskning til å designe et spørreskjema øker 

validiteten, og er til nytte i senere gjennomganger og revideringer av spørreskjemaet (Crede & 

Borrego, 2013). Intervjuguiden til de kvalitative intervjuene ble utviklet med utgangspunkt i 

CFIR (Damschroder m.fl., 2009) (Intervjuguiden ligger vedlagt i Appendiks B). Det mangler 
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konkrete og praktiske rammeverk for psykisk helsefremmende skolebaserte tiltak, og derfor er 

det hensiktsmessig å ta utgangspunkt i generelle rammeverk om implementering. Vi valgte å 

ta utgangspunkt i CFIR fordi det inkluderer implementeringsdeterminanter i flere økologiske 

kontekster og kan tilpasses til ulike typer tiltak. For å analysere de kvalitative intervjuene 

benyttet vi tematisk analyse, som er en metode for å identifisere mønstre i datamaterialet 

(Braun & Clarke, 2006). Vi tok utgangspunkt i retningslinjene til DeVellis (2016) i 

utviklingen av spørreskjemaet. Liu og jeg samarbeidet i de første stegene som er å lage 

spørsmål, velge svarformat, få spørsmålene vurdert av eksperter og administrere spørsmålene 

til et utvalg. De siste stegene er å evaluere spørsmålene og optimalisere skalaens lengde. Liu 

har hovedfokus på å evaluere og videreutvikle spørreskjemaet i sin masteroppgave (Liu, 

under utvikling). Siden dette hører inn under hennes oppgave vil ikke gjeldende studie gå 

nærmere inn på dette. 

Liu og jeg gjennomførte fem semistrukturerte intervju hver av totalt 10 informanter. 

Deltakerne besto av personer som hadde erfaring med lignende prosjekter, og som var med på 

å planlegge implementeringen eller skulle være mottakere av tiltakene i «Robuste barn og 

unge» og «Trygg oppvekst». Ved hjelp av tematisk analyse kom vi frem til fire hovedtemaer; 

Individer, Tiltaket, Organisasjon og Prosess. De fire hovedtemaene fra de kvalitative 

analysene lignet i stor grad på fire av de fem domenene i CFIR (Damschroder m.fl., 2009). 

Temaene vi kom frem til vil videre omtales som implementeringsdomener (domener). Vi 

valgte å beholde strukturen fra de kvalitative resultatene, og flettet inn konstrukter fra CFIR. 

Vi tok utgangspunkt i de fire hoveddomenene og la til et femte domene (Ytre forhold) fra 

CFIR. Vi lagde spørsmål til de fem domenene med utgangspunkt i utsagn fra deltakerne i de 

kvalitative intervjuene og CFIR. Spørsmålene er utformet som utsagn, hvor deltakeren 

indikerer hvor enig eller uenig den er i utsagnet. Vi valgte en 7-punkts likert-skala fordi det 

gir mulighet til å differensiere svarene, uten så mange kategorier at det blir vanskelig for 

deltakeren å skille dem (Diefenbach m.fl., 1993). Liu (under utvikling) gir en nærmere 

beskrivelse av metoden og resultatene i den kvalitative undersøkelsen, og av utviklingen av 

spørreskjemaet i sin masteroppgave.  

Evaluering av implementering  

 Spørreskjemaet ble brukt som grunnlag for å evaluere forskjeller mellom ulike 

prosjekters rapportering av implementeringskvalitet, ulike rollers rapportering av 

implementeringskvalitet, og ulike implementeringsdomener.  

Prosedyre 
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Det ble samlet inn data fra personer som var involvert i prosjektene «Robuste barn og 

unge», «Trygg oppvekst» og «Alle har en psykisk helse». Datainnsamlingen foregikk fra 

oktober 2019 til februar 2020. Deltakerne ble rekruttert i samarbeid med prosjektlederne i de 

tre prosjektene. Prosjektlederne formidlet en forespørsel om å delta i studien til rektor ved de 

ulike skolene og andre planleggere som var involvert i prosjektene. De oppfordret rektorene 

til å videreformidle en invitasjon om å delta i undersøkelsen til lærere og andre ansatte ved 

skolen. Rektorene sendte invitasjonen videre til personalet via mail, og noen ga også en 

muntlig oppfordring om å delta. En av skolene satte av fellestid for at lærerne kunne besvare 

spørreskjemaet. En annen skole valgte å avbryte undersøkelsen, og de ansatte ved denne 

skolen mottok dermed ikke invitasjonen. Medlemmer i prosjektgruppene, styringsgruppene, 

og ansatte i totalt 10 skoler fikk forespørsel om å delta i undersøkelsen, med 

informasjonsskriv og link til nettskjema vedlagt. I nettskjema fikk deltakerne først 

informasjon om studien og ble spurt om samtykke, før de fikk besvare spørreskjemaet 

(spørreskjemaet slik det er utformet i Nettskjema er vedlagt i Appendiks C). 

Utvalg 

Totalt 83 personer deltok i undersøkelsen. To deltakere fra «Alle har en psykisk helse» 

svarte «vet ikke» på alle spørsmålene om implementering og ble derfor utelatt fra analysene. 

Det ble valgt å inkludere resten av deltakerne i analysene, på tross av manglende svar på 

enkelte spørsmål, for å gjøre det meste ut av datamaterialet. Det resterende utvalget besto av 

81 personer i alderen 23 til 67 år (M = 43.70, SD = 10.14). Enveis ANOVA viste at det ikke 

var signifikant forskjell i alder i de ulike prosjektene (F (2, 78) = 0.70, p = .50) og rollene (F 

(1, 79) = 2.82, p = .10). Utvalget besto av 56 kvinner og 27 menn. Kji-kvadrat analyser viste 

at det ikke var signifikant ulik fordeling av kvinner og menn i de ulike prosjektene (X2 (2, N = 

81) = 3.07, p = .22) og rollene (X2 (1, N = 81) = 0.03, p = .87). Variabelen planleggere besto 

av medlemmer i styringsgrupper eller prosjektgrupper (n = 12), veiledere i tiltakene eller 

tverrfaglige samarbeidspartnere (n = 3), og skoleledelse (n = 14). Variabelen mottakere besto 

av lærere og andre ansatte på skolene (n = 52). Kji-kvadrat analyse tydet på at det var 

signifikant ulik fordeling av planleggere og mottakere i de tre prosjektene (X2 (2, N = 81) = 

19.20, p < .001). Tabell 1 viser fordelingen av planleggere og mottakere i hvert prosjekt, og 

viser blant annet at det kun var en mottaker blant deltakerne fra «Robuste barn og unge». 

Tabell 1. 

Fordeling av planleggere og mottakere i de ulike prosjektene. 

Prosjekt Planleggere Mottakere Totalt 
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   n    %  n  %  n % 
RBU   8   27.60   1     1.90   9   11.10 
TO  13   44.80 14   26.90 27   33.30 
AHPH   8   27.60 39   71.20 45   55.60 
Totalt 29 100.00 52 100.00 81 100.00 

Notat. RBU, «Robuste barn og unge». TO, «Trygg oppvekst». AHPH, «Alle har en psykisk 

helse». 

Måleinstrument  

Deltakerne skulle først svare på spørsmål om kjønn, alder, stillingstittel og utdanning, 

i tillegg til hvilket prosjekt personen deltok i, hvilken rolle den hadde i prosjektet og hvilken 

skole den hadde tilknytning til. Deretter kom spørsmålene som handlet om implementeringen 

av tiltakene. Her var 37 utsagn like for alle deltakerne, mens resten av utsagnene ble stilt 

avhengig av hvilken rolle deltakeren oppga (6 – 9 utsagn), og om de hadde erfaring med 

implementeringen i spesifikke skoler (17 utsagn) eller ikke (9 utsagn). Alle utsagnene hadde 

følgende svaralternativ; svært uenig, uenig, litt uenig, verken enig eller uenig, litt enig, enig, 

svært enig og vet ikke. Deltakerne ble bedt om å vurdere hvert enkelt utsagn ut fra hvordan 

det passet til implementeringen frem til tidspunktet de gjennomførte spørreundersøkelsen. 

Reverserte spørsmål ble omgjort i analysene, slik at høy skåre indikerte høy 

implementeringskvalitet og motsatt.  

Spørreskjemaet ble brukt til å måle implementeringskvaliteten på fem domener: 

Individer, Tiltaket, Organisasjon, Prosess og Ytre forhold (Appendiks D). Det første domenet, 

Individer, handler om eierskap, forankring og holdninger til tiltakene. Høy skåre indikerer at 

tiltaket er godt forankret i skoleledelsen og personalet, liten grad av motstand i skolene, og at 

individene er positive til tiltaket. I tillegg indikerer det mestringstro og at deltakerne ønsker å 

innføre psykisk helsefremmende tiltak i skolen. Neste domene er Tiltaket, hvor høy skåre 

indikerer at tiltaket er gjennomførbart og lett å anvende i praksis, at det er fleksibelt og 

oppleves som nyttig og relevant. Organisasjon handler om forhold innad i skolen og skolens 

samarbeid med andre tjenester. Høy skåre på dette domenet indikerer at det er gode og stabile 

relasjoner blant personalet og ledelsen på skolen, og et godt samarbeid med andre kommunale 

tjenester før og under implementeringen. Domenet Prosess handler om utvikling, formidling 

og prioritering av tiltaket. Høy skåre indikerer at skolene og personalet ble involvert i 

utviklingen av tiltaket, at det har blitt gitt god og tilstrekkelig informasjon, at skolene var 

klare for endringsforsøket og prioriterer å jobbe med tiltaket. Ytre forhold handler om 
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implementeringen på kommunalt og nasjonalt nivå, og høy skåre indikerer at kommunen 

prioriterer prosjektet og får støtte utenfra. 

Analyser 

Analysene ble gjennomført i IMB SPSS Statistics 26. Tilsammen var 21.7 % av 

utsagnene om implementering missing. Deltakerne ble tvunget til å svare på alle spørsmål, og 

missing utgjøres derfor av spørsmålene hvor de har svart «vet ikke», eller fordi deltakerne 

fikk ulikt antall spørsmål avhengig av hvilken rolle de hadde. En ikke-signifikant Little’s 

MCAR test (χ2(2466, N = 81) = 2401.42, p = .82) viste at missing i dataen kan betraktes som 

tilfeldig (Little, 1988). For å håndtere missing på grunn av «vet ikke» besvarelser ble det 

benyttet Expectation Maximization imputering (EM imputering). Ved EM imputering 

estimerer SPSS verdiene som mangler på bakgrunn av de øvrige besvarte leddene i skjemaet 

(Hedderley & Wakeling, 1995). En svakhet er at videre analyser tar ikke hensyn til 

usikkerheten i de estimerte verdiene, og anser den imputerte dataen som faktisk data. Multiple 

imputering ble vurdert, men nåværende utgave av SPSS støtter ikke dette for Mixed between-

within ANOVA. Valget falt på EM imputering på grunnlag av simuleringsstudier som har vist 

at det er en av metodene som gir verdier nærmest de originale variablene (Musil m.fl., 2002).  

Reliabilitetsanalyse 

I denne oppgaven ble cronbach’s alfa brukt som et mål på hvilken grad 

implementeringsutsagnene innad i hvert domene tenderer til å måle det samme fenomenet 

(indre konsistens, Tavakol & Dennick, 2011). Cronbach´s alfa koeffisienten kan variere fra 0 

til 1, og verdier på .70 og høyere regnes som tilfredsstillende (DeVellis, 2016). 

Mixed between-within ANOVA 

Mixed between-within ANOVA ble brukt for å undersøke om det er forskjeller i 

vurderingen av implementeringskvalitet mellom prosjekter, roller og domener, interaksjonen 

mellom prosjekter og domener, og interaksjonen mellom roller og domener. Hver enkelt 

deltaker svarte på utsagn om alle implementeringsdomenene, og det er dermed fem 

innensubjekt-variabler for domener: Individer, Tiltaket, Organisasjon, Prosess og Ytre 

forhold. Disse måles på en skala fra 1 til 7, hvor 1 indikerer lav implementeringskvalitet og 7 

indikerer høy implementeringskvalitet. For å sikre anonymitet ved få deltagere i noen 

undergrupper, ble det valgt å gjøre separate analyser for å undersøke effekten av rolle og 

prosjekt. Studien besto dermed av to hovedanalyser. Den ene analysen undersøkte forskjeller 

mellom prosjekter, hvor prosjekter er mellomsubjekt-variabel med tre kategorier: «Robuste 

barn og unge», «Trygg oppvekst» og «Alle har en psykisk helse». Den andre analysen 
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undersøkte forskjeller mellom roller, hvor roller er en mellomsubjekt-variabel med to 

kategorier: planleggere og mottakere.  

En forutsetning for between-within ANOVA er lik varians mellom gruppene (Field, 

2009). Lik varians ble undersøkt via «Levene’s test of equality of error variances» (Levene’s 

test). Dersom den er statistisk signifikant (p < .05) er ikke forutsetningen møtt, noe som kan 

påvirke F-verdien til effekten av mellom-subjekt variabelen. «Box’s Test of Equality of 

Covariance Matrices» (Box’s test) undersøker antakelsen om like kovariasjonsmatriser, og 

dersom testen ikke er signifikant indikerer det at gruppene har tilnærmet like 

kovariasjonsmatriser. «Mauchley’s Test of Sphericity» (Mauchley’s test) ble brukt for å teste 

antakelsen om sfærisitet. En statistisk signifikant p-verdi tyder på at differansen til mulige 

parkombinasjoner av domenene ikke er tilnærmet like, og forutsetningen er ikke møtt 

(Mauchly, 1940). Det kan føre til mindre styrke og en F-statistikk som ikke har riktig 

fordeling, og frihetsgradene burde justeres for å oppnå en valid F-ratio. Epsilon (ε) er et mål 

på hvor mye dataen avviker fra sfærisitet, hvor 1.0 indikerer perfekt sfærisitet, og lavere 

verdier tyder på mindre grad av sfærisitet. Huynh-Feldt (1976) korrigering er minst 

konservativ og anbefales å bruke dersom ε > .75, mens Greenhouse-Geisser er mer 

konservativ og kan brukes dersom ε < .75 (Greenhouse & Geisser, 1959; O'Brien & Kaiser, 

1985). Bonferroni er den mest robuste korreksjonen med tanke på styrke og Type I feil, og 

kan benyttes i tilfeller hvor forutsetningen om sfærisitet ikke er møtt (Field, 2009, s. 472). 

Effektstørrelser blir oppgitt i form av partial eta square (ηp2). Cohen (1988) foreslår en 

liten effekt til å være cirka 0.01, medium effekt rundt 0.06, og stor effekt rundt 0.14. Statistisk 

signifikansnivå er satt til p < .05.  

Etiske betraktninger 

Dette prosjektet inneholder personopplysninger og var derfor meldepliktig til Norsk 

samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD). Godkjennelse fra NSD ligger vedlagt i Appendiks 

A (referansenummer 261348). Besvarelsene fra nettskjema ble automatisk samlet og lagret i 

Tjenester for Sensitive Data (TSD), en sikker web-basert tjeneste som eies og drives av 

Universitetet i Oslo. Bruk av TSD sikrer at datamaterialet blir samlet, lagret og behandlet i 

samsvar med personvernloven (Universitetet i Oslo, 2014). 

Spørreundersøkelsen startet med et informasjonsskriv hvor deltakerne ble informert 

om formålet med undersøkelsen, at undersøkelsen er frivillig, og muligheten for å trekke sitt 

samtykke. De ble informert om at undersøkelsen inneholder personopplysninger, og at det 

ikke ville være mulig å identifisere enkeltpersoner i resultatene av undersøkelsen. Deltakerne 

ga fritt, informert og uttrykkelig samtykke ved å krysse av for det, og ble bedt om å forlate 
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nettsiden dersom de ikke ønsket å delta (Appendiks C). Gjennom arbeidet med oppgaven er 

det gjennomgående gjort vurderinger for å sikre deltakernes anonymitet. Det ble blant annet 

valgt å undersøke forskjeller mellom prosjekter og roller i to separate analyser, og å ikke 

skille mellom flere ulike typer respondenter. I tillegg er ikke deltakernes skoletilhørighet 

presentert i oppgaven. 

De ansatte ved skolene mottok invitasjonen til å delta i undersøkelsen av rektor ved 

skolen. De kan ha vært bekymret for at andre kan få kjennskap til deres besvarelser, noe som 

kan ha ført til at de ikke ønsket å delta i studiet. Rektor ved en av skolene valgte å ikke 

gjennomføre undersøkelsen, og ga tilbakemelding om at det var en del spørsmål angående 

lærere og kollegaer som ikke var greie å svare på. Denne personen var muligens bekymret for 

at andre får vite hva enkeltpersoner har svart, eller for hvordan skolen kan bli fremstilt basert 

på disse spørsmålene. Dette kunne kanskje vært unngått ved å være tydeligere på at det kun er 

veiledere og masterstudenter ved UiO som vil få tilgang til dataen, og at det ikke vil være 

mulig å identifisere enkeltpersoner og enkeltskoler i oppgavene og i tilbakemeldinger til 

prosjektene. 

Resultater  

Reliabilitetsanalyse 

Som vist i Tabell 2 hadde de fleste domenene tilfredsstillende reliabilitet med 

cronbach’s alfa-verdi over .70, bortsett fra domenet Organisasjon som hadde en alfa-verdi på 

.68.  

Tabell 2. 

Reliabilitesanalyse av implementeringsdomenene. 

Implementeringsdomene Cronbach's alfa 

Cronbach's alfa, 
standardiserte 

utsagn n (utsagn) 
Individer .84 .85 11 
Tiltaket .85 .86 17 
Organisasjon .68 .69   8 
Prosessen .91 .91 18 
Ytre forhold .77 .75   5 

Mixed between-within ANOVA 

Det ble undersøkt for homogenitet, kovarians og sfærisitet i forkant av analysene. I 

analysen av forskjeller mellom prosjekter var Levene’s test statistisk signifikant for Individer 

(F(2, 78) = 4.33, p = .02). Det var ikke ønskelig da det signaliserer ulik varians i de tre 

prosjektene på dette domenet. Levene’s test var ikke signifikant for de andre domenene. I 
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analysen av forskjeller mellom roller var ikke Levene’s test signifikant, noe som indikerte lik 

varians hos de to gruppene på alle domenene. Box’s test var ikke signifikant, verken for 

analysen av forskjeller mellom prosjekter (box’s M (1.19, 30) = 42.95, p = .22) eller roller 

(box’s M (0.70, 15) = 11.43, p = .78), og vi kunne anta at kovariansmatrisene ikke var 

vesentlige forskjellige. Mauchly’s test var signifikant, både i analysen av forskjeller mellom 

prosjekter (χ2(9) = 97.42, p = < .001) og roller (χ2(9) = 95.21, p = < .001), og tydet på at 

forutsetningen om sfærisitet er brutt. For begge analysene var estimert ε med Greenhouse-

Geisser .64, og korreksjonene Greenhouse-Geisser og Bonferroni ble derfor brukt. 

Hypotese 1 

 Analysen viste en stor hovedeffekt av prosjekt (Tabell 3) og ga støtte til Hypotese 1 

(Det er forskjell mellom «Robuste barn og unge», «Trygg oppvekst» og «Alle har en psykisk 

helse» i rapportert implementeringskvalitet). Post hoc tester med Bonferroni korreksjon viste 

at «Robuste barn og unge» ikke var signifikant forskjellig fra «Trygg oppvekst» (p = 1.00), 

mens «Alle har en psykisk helse» hadde signifikant lavere implementeringskvalitet enn 

«Robuste barn og unge» (p < .001)  og «Trygg oppvekst» (p < .001). Prosjektenes skårer på 

de ulike domenene er presentert i Tabell 4, og forskjellen mellom prosjektene er illustrert i 

Figur 3.  

Tabell 3. 

Mixed between-within ANOVA av vurdert implementeringskvalitet på tvers av prosjekter (N = 

81). 

Effekter     SS        df    MS          F          ηp2 
Domener    24.08        2.55    9.43     16.67*** 0.18 
Domener x prosjekt     3.58        5.11    0.70 1.24 0.03 
Error (domener) 112.66   199.19    0.57   
Prosjekt   89.72           2.00 44.86      19.80*** 0.34 
Error (prosjekt) 176.71         78.00   2.27   

Notat. Hovedeffekter for innensubjekt-variablene for domener (Individer, Tiltaket, 

Organisasjon, Prosess og Ytre forhold), mellomsubjekt-variabelen for prosjekter («Robuste 

barn og unge», «Trygg oppvekst» og «Alle har en psykisk helse»), og interaksjonen mellom 

disse to.  

*** p < .001. 

Tabell 4. 

 Prosjektenes skårer på de fem implementeringsdomenene. 
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Implementeringsdomene 
Robuste  

barn og unge 
Trygg  

oppvekst 
«Alle har en 

psykisk helse» 
  M SD M SD M SD 
Individ 5.56 1.11 5.87 0.56 4.86 0.71 
Tiltaket 5.38 0.85 5.28 0.65 4.47 0.64 
Organisasjon 4.83 0.43 4.99 0.89 4.12 0.88 
Prosess 5.06 0.95 5.11 0.70 3.91 0.85 
Ytre forhold 5.22 1.38 4.85 1.11 3.99 1.16 

Notat. Skalaen går fra 1 til 7, hvor 1 indikerer lav implementeringskvalitet og 7 indikerer høy 

implementeringskvalitet. 

Figur 3 

Beregnet gjennomsnitt (Estimated Marginal Means) for ulike prosjekters rapportering av 

implementeringsdomener i Mixed between-within ANOVA av forskjeller mellom prosjekter (N 

= 81). 

 
Notat. Modellen inkluderer innensubjekt-variablene for domener (Individer, Tiltaket, 

Organisasjon, Prosess og Ytre forhold) og mellomsubjekt-variabelen for prosjekter («Robuste 

barn og unge», «Trygg oppvekst» og «Alle har en psykisk helse»). 

 a Error bars: 95 % CI. 
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Det var stor overvekt av mottakere blant deltakerne som tilhørte «Alle har en psykisk 

helse» (Tabell 1). På grunn av skjev rollefordeling i de ulike prosjektene ønsket vi å 

undersøke om «Alle har en psykisk helse» hadde betydelig lavere implementeringskvalitet 

enn de to øvrige prosjektene når det tas hensyn til effekten av rolle. Dette ble undersøkt ved å 

gjennomføre en tilleggsanalyse i form av mixed between-within ANOVA som inkluderer 

både prosjekt og rolle som mellom-subjekt variabler, og alle interaksjonseffekter mellom 

forklaringsvariablene. Det ble valgt å slå sammen prosjektene «Robuste barn og unge» og 

«Trygg oppvekst» i denne analysen for å øke antall deltakere i hver undergruppe, slik at 

deltakernes anonymitet ble sikret. Prosjekt hadde dermed to kategorier i denne analysen; den 

ene besto av «Robuste barn og unge» og «Trygg oppvekst», og den andre besto av «Alle har 

en psykisk helse». Forutsetninger ble undersøkt, og Levene’s test og Box’s test (box’s M 

(0.87, 45) = 47.77, p = .72) var ikke signifikant. Mauchly’s test var signifikant (χ2(9) = 94.30, 

p = < .001) og estimert ε med Greenhouse-Geisser var .63. Greenhouse-Geisser og Bonferroni 

korreksjon ble derfor brukt.  

Resultatene fra tilleggsanalysen er presentert i Tabell 5, og viste en liten nedgang i 

effektstørrelsen til hovedeffekt av prosjekt når rolle inkluderes i modellen. Det var imidlertid 

fremdeles en signifikant forskjell mellom «Alle har en psykisk helse» og de to øvrige 

prosjektene, noe som indikerte at ulik fordeling av planleggere og mottakere ikke var eneste 

årsak til forskjellen mellom prosjektene. Dette ga støtte til hypotesen om at det er forskjeller 

mellom prosjektenes rapporterte implementeringskvalitet.  

Tabell 5. 

Tilleggsanalysen Mixed between-within ANOVA av vurdert implementeringskvalitet på tvers 

av prosjekter og roller (N = 81). 

Effekter            SS            df          MS            F            ηp2 
Domener       40.06         2.52       15.88     29.59***         0.28 
Domener x rolle         5.27         2.52         2.09       3.89*         0.05 
Domener x prosjekt         0.67         2.52         0.26       0.49         0.01 
Domener x rolle x prosjekt         5.03         2.52         1.99       3.71*         0.05 
Error (domener)     104.24     194.23         0.54   
Rolle       19.97         1.00       19.97       9.86**         0.11 
Prosjekt       41.60         1.00       41.60     20.53***         0.21 
Rolle x prosjekt         0.05         1.00         0.05       0.03         0.00 
Error      156.00       77.00         2.23     

Notat. Hovedeffekter for innensubjekt-variablene for domener (Individer, Tiltaket, 

Organisasjon, Prosess og Ytre forhold), mellomsubjekt variablene for roller (planleggere og 
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mottakere) og prosjekter («Robuste barn og unge» og «Trygg oppvekst» slått sammen, og 

«Alle har en psykisk helse»), og alle interaksjonseffekter.  

* p < .05, ** p < .01, *** p < .001.  

Hypotese 2 

Hovedanalysen av forskjeller mellom prosjektene (Tabell 3) og tilleggsanalysen 

(Tabell 5) viste at det ikke var en signifikant interaksjonseffekt mellom prosjekt og 

implementeringsdomener. Det ble dermed ikke funnet støtte for Hypotese 2 (Ulike prosjekter 

rapporterer ulike profiler av de fem implementeringsdomenene). Dette blir illustrert i Figur 3 

og Figur 4, hvor prosjektene varierer tilnærmet likt på de ulike domenene.  

Figur 4.  

Beregnet gjennomsnitt (Estimated marginal means) for ulike prosjekters rapportering av 

implementeringsdomener i Mixed between-within ANOVA som inkluderer prosjekter og roller 

(N = 81).  

 
Notat. Modellen inkluderer innensubjekt-variablene for domener (Individer, Tiltaket, 

Organisasjon, Prosess og Ytre forhold) og mellomsubjekt variablene for roller (planleggere 

og mottakere) og prosjekter («Robuste barn og unge» og «Trygg oppvekst» slått sammen, og 

«Alle har en psykisk helse»).  
a Error bars: 95 % CI. 

Hypotese 3 
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 Hovedanalysen av forskjeller mellom roller viste en stor hovedeffekt av rolle (Tabell 

7). Tilleggsanalysen viste at planleggere og mottakere også rapporterer ulik kvalitet når 

prosjekt inkluderes i modellen (Tabell 5). Dette støttet Hypotese 3 om at det er forskjell 

mellom planleggere og mottakere i rapportert implementeringskvalitet. Hovedanalysen viste 

større effektstørrelse for hovedeffekten av rolle enn tilleggsanalysen. Rollenes skårer på de 

fem domenene er presentert i Tabell 8, og Figur 5 viser at planleggere generelt rapporterer 

høyere kvalitet enn mottakerne.  

Tabell 7. 

Mixed between-within ANOVA av vurdert implementeringskvalitet på tvers av roller (N = 81). 

Effekter    SS    df  MS         F          ηp2 
Domene  39.35     2.54  15.47 28.20*** 0.26 
Domene x rolle     6.01     2.54   2.36 4.30** 0.05 
Error (domene) 110.23 200.96   0.55   
Rolle   65.72     1.00         65.72 25.87*** 0.25 
Error (rolle)  200.72   79.00   2.54   

Notat. Hovedeffekter for innensubjekt-variablene for domener (Individer, Tiltaket, 

Organisasjon, Prosess og Ytre forhold), mellomsubjekt-variabelen for roller (planleggere og 

mottakere), og interaksjonen mellom disse to.  

** p < .01. *** p < .001. 

Tabell 8. 

Rollenes skårer på de fem implementeringsdomenene. 

 Implementeringsdomene Planleggere  Mottakere  
  M SD M SD 
Individ 5.80 0.74 4.98 0.77 
Tiltak 5.30 0.65 4.59 0.73 
Organisasjon 4.77 0.79 4.33 0.98 
Prosess 5.14 0.73 4.05 0.92 
Ytre forhold 5.14 1.21 4.00 1.09 

 Notat. Skalaen går fra 1 til 7, hvor 1 indikerer lav implementeringskvalitet og 7 indikerer høy 

implementeringskvalitet. 

Figur 5. 

Beregnet gjennomsnitt (Estimated marginal means) for ulike rollers rapportering av fem 

implementeringsdomener i Mixed between-within ANOVA av forskjeller mellom roller (N = 

81).   
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Notat. Inkluderer innensubjekt-variablene for domener (Individer, Tiltaket, Organisasjon, 

Prosess og Ytre forhold) og mellomsubjekt-variabelen for roller (planleggere og mottakere). 
a Error bars: 95 % CI. 

Hypotese 4 

Hovedanalysen av forskjeller mellom roller (Tabell 7) viste at det var en signifikant 

interaksjonseffekt mellom roller og implementeringsdomener, noe som støtter Hypotese 4 

(Planleggere og mottakere rapporterer ulike profiler av de fem implementeringsdomenene). 

Post hoc tester med Bonferroni korreksjon viste at det var en signifikant forskjell mellom 

planleggere og mottakeres rapportering på alle fem domenene. Dette er illustrert i Figur 5 

hvor det er størst forskjell mellom de to rollenes rapportering på domenene Prosess og Ytre 

forhold og minst forskjell på domenet Organisasjon. Tilleggsanalysen (Tabell 5) viste også en 

interaksjonseffekt med like stor effektstørrelse som i hovedanalysen. Post hoc tester viste 

imidlertid at planleggere og mottakere ikke rapporterer ulik kvalitet på domenet Organisasjon 

(p = .77) når prosjekt inkluderes i modellen. Dette er illustrert i Figur 6.  

Figur 6.  

Beregnet gjennomsnitt (Estimated marginal means) for ulike rollers rapportering av 

implementeringsdomener i Mixed between-within ANOVA som inkluderer prosjekter og roller 

(N = 81). 
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Notat. Inkluderer innensubjekt-variablene for domener (Individer, Tiltaket, Organisasjon, 

Prosess og Ytre forhold) og mellomsubjekt-variablene for roller (planleggere og mottakere) 

og prosjekter («Robuste barn og unge» og «Trygg oppvekst» slått sammen, og «Alle har en 

psykisk helse»).  
a Error bars: 95 % CI. 

Hypotese 5 

Slik det kommer frem i Tabell 3, 5 og 7 viser alle analysene en stor hovedeffekt av 

domener, noe som gir støtte til Hypotese 5 (Det er forskjell mellom de ulike 

implementeringsdomenene på tvers av roller og prosjekter). Post hoc tester med Bonferroni 

korreksjon viste at deltakerne rapporterte både Individer og Tiltaket signifikant ulikt de øvrige 

domenene, mens Organisasjon, Prosess og Ytre forhold ikke var signifikant forskjellige fra 

hverandre. Individer viste høyest kvalitet (M = 5.28, SD = .85) og Tiltaket nest høyest kvalitet 

(M = 4.84, SD = .78), mens Organisasjon (M = 4.48, SD = .93), Prosess (M = 4.44, SD = 1.0) 

og Ytre forhold (M = 4.41, SD = 1.25) viste lavest kvalitet.  

Diskusjon 

Målet med denne studien er å undersøke om det er forskjeller i 

implementeringskvalitet mellom prosjektene «Robuste barn og unge», «Trygg oppvekst» og 

«Alle har en psykisk helse», om planleggere og mottakere rapporterer ulik 

implementeringskvalitet, og om det er forskjeller i kvalitet mellom domenene Individer, 

Tiltaket, Organisasjon, Prosess og Ytre forhold. Mixed between-within ANOVA indikerer at 
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«Robuste barn og unge» og «Trygg oppvekst» har vesentlig høyere implementeringskvalitet 

enn «Alle har en psykisk helse». Det er ikke funnet støtte for at ulike prosjekter rapporterer 

ulike profiler av de fem implementeringsdomenene. Analysene indikerer også at planleggere 

generelt rapporterer høyere implementeringskvalitet enn mottakere, og viser forskjeller i de to 

rollenes rapporterte profiler av de fem domenene. Det er funnet forskjeller mellom de fem 

implementeringsdomenene på tvers av roller og prosjekter, hvor to av domenene skiller seg 

betydelig fra de øvrige.  

Ulike prosjekters rapportering av implementeringskvalitet 

Prosjektene som er inkludert i denne studien er en del av Program for 

folkehelsearbeid, og «Robuste barn og unge» og «Trygg oppvekst» ble i den forbindelse bedt 

om å samarbeide i evalueringen (Helsedirektoratet, 2018). Til tross for at «Robuste barn og 

unge» og «Trygg oppvekst» består av veldig ulike tiltak, viser de ikke ulik kvalitet i denne 

undersøkelsen. 

«Robuste barn og unge» og «Trygg oppvekst» viser ikke forskjellig implementeringskvalitet 

Under datainnsamlingen var «Robuste barn og unge» i planleggingsfasen angående 

hvilke tiltak som skulle innføres for de ansatte, og hadde nylig startet opplæring av åtte lærere 

i forbindelse med elevundervisning. På samme tid var «Trygg oppvekst» i gang med en pilot, 

hvor to skoler hadde startet utformingen av sine tiltak. En vesentlig forskjell mellom 

prosjektene er at «Robuste barn og unge» baserer seg på ferdiglagde tiltak, mens «Trygg 

oppvekst» skal utvikle tiltakene selv basert på en top-down, bottom-up tilnærming. I «Trygg 

oppvekst» vil prosjektgruppen gi retning og støtte, mens den faktiske endringsprosessen blir 

overlatt til hver enkelt skole. Å inkludere mottakerne i utviklingen av tiltakene kan bidra til 

eierskap, engasjement og motivasjon til endring (Everhart & Wandersman, 2000; Greenberg 

m.fl., 2005), og implementeringsforskning indikerer at felles beslutningstaking og forankring 

i skolen fører til bedre implementering (Durlak & DuPre, 2008). Ved ferdiglagde tiltak blir 

tiltakene i mindre grad tilpasset til den lokale konteksten, og det er derfor større risiko for 

motstand og redusert innsats blant mottakerne som deltar i «Robuste barn og unge» (Fazel 

m.fl., 2014; Greenberg m.fl., 2005).  

Siden de to prosjektene baserer seg på svært ulike fremgangsmåter for å fremme 

elevenes psykiske helse er det rimelig å anta at de har ulik implementeringskvalitet. Det er 

imidlertid ikke funnet støtte for at det er forskjeller mellom prosjektenes 

implementeringskvalitet i gjeldende studie. En mulig forklaring er at deltakerne fra «Robuste 

barn og unge» stort sett er planleggere som har vært med i prosjektet fra starten av. Denne 

studien indikerer at planleggere har en tendens til å vurdere implementeringskvaliteten mer 
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positivt enn mottakere. Det er mulig at planleggerne fra «Robuste barn og unge» vurderte 

implementeringen av tiltaket mer positivt enn hva mottakere som blir involvert senere i 

prosessen ville gjort. I «Trygg oppvekst» er det jevnere fordeling mellom planleggere og 

mottakere, men mottakerne har i mye større grad vært involvert i planleggingen og 

utviklingen av tiltakene. Tilnærmet kun planleggere i «Robuste barn og unge» medvirker til 

høyere skårer der, og sterk involvering av mottakerne i «Trygg oppvekst» bidrar til høyere 

skårer der. Dermed er det ikke forskjell totalt sett mellom disse to prosjektene.  

«Alle har en psykisk helse» viser lavere kvalitet enn «Robuste barn og unge» og «Trygg 

oppvekst» 

I gjeldende studie rapporterer deltakerne fra «Alle har en psykisk helse» betydelig 

lavere implementeringskvalitet enn deltakerne fra de øvrige prosjektene. Dette gir støtte til 

hypotesen om at det er forskjeller mellom prosjektene i rapportert implementeringskvalitet. 

En mulig årsak til forskjellene er at mottakerne i «Alle har en psykisk helse» i liten grad blir 

eksponert for og involvert i implementeringen. I motsetning til de andre prosjektene blir 

elevundervisningen i «Alle har en psykisk helse» gjennomført av eksterne fagpersoner. Det 

kan derfor være vanskelig for lærerne å integrere innholdet fra prosjektet i sin daglige 

undervisning. Å involvere lærere i elevundervisningen kan øke sjansen for at tiltaket skaper 

bærekraftige endringer (Kavanagh m.fl., 2009; Schachter m.fl., 2008), noe som kan forklare 

hvorfor «Robuste barn og unge» og «Trygg oppvekst» viser høyere implementeringskvalitet. 

Forskning har vist at skolebaserte tiltak burde gjennomføres flere ganger i året slik at det 

skapes endringer i lærernes atferd, noe som er viktig for å oppnå en vellykket implementering 

som vedvarer over tid (Hargreaves m.fl., 2002; Joyce & Showers, 2002; Schachter m.fl., 

2008). I «Alle har en psykisk helse» deltar lærerne kun i en undervisningsøkt i året, noe som 

trolig er for lite til å skape engasjement og endringer blant mottakerne, og kan være en viktig 

årsak til hvorfor dette prosjektet viser lavere kvalitet enn de to øvrige prosjektene. 

Det er stor overvekt av mottakere blant deltakerne i «Alle har en psykisk helse». På 

grunnlag av hovedanalysene er det ikke mulig å vite hvorvidt dette prosjektet viser lavere 

kvalitet i undersøkelsen på grunn av forskjeller mellom prosjektene, at deltakerne fra dette 

prosjektet hovedsakelig består av mottakere, eller andre variabler som ikke er inkludert i 

gjeldende studie. Det ble valgt å gjennomføre en tilleggsanalyse som inkluderer både prosjekt 

og rolle, som i likhet med hovedanalysen indikerer at det er forskjeller mellom prosjekter. En 

stor overvekt av mottakere i dette prosjektet virker dermed ikke å være den eneste årsaken til 

at dette prosjektet viser lavest kvalitet, noe som styrker funnet om at «Alle har en psykisk 

helse» har lavere kvalitet enn de to øvrige prosjektene.  
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Prosjektene viser like implementeringsprofiler 

I denne undersøkelsen har de tre prosjektene tilnærmet like profiler av de fem 

implementeringsdomenene og det er dermed ikke funnet støtte for Hypotese 2, noe som kan 

være begrunnet i de mange likhetstrekkene mellom prosjektene. Prosjektene inneholder 

universelle, psykisk helsefremmende tiltak som blir innført i skoler fra kommune- eller 

bydelsnivå. De er en del av Program for folkehelsearbeid i kommunene (Helsedirektoratet, 

2018), og blir dermed formet av programmets retningslinjer. Likheter mellom prosjektene kan 

føre til at de møter på de samme utfordringene under implementeringen, og at det derfor er 

stor stabilitet i domenene i de tre prosjektene.  

Implementering foregår i et samspill mellom ulike systemer som påvirker kvaliteten 

(Bronfenbrenner, 1979; Lyon & Bruns, 2019). Implementeringen av prosjektene foregår i 

ulike kommuner og skoler, og involverer mennesker som påvirker implementeringen på ulike 

måter. I tillegg har de valgt å benytte ulike fremgangsmåter for å styrke elevenes psykiske 

helse. Teoretisk sett er det mulig å forvente ulik profil av implementeringsdomenene i 

ferdiglagde (top-down) og selvutviklede (bottom-up) tiltak. For eksempel er det lettere å 

oppnå eierskap og forankring i et bottom-up tiltak som inkluderer skolene i utviklingen av 

tiltakene (Greenberg m.fl., 2005; Ringwalt m.fl., 2003), noe som vil gjenspeiles i domenet 

Individer. I samsvar med dette illustrerer Figur 3 en svak og muligens tilfeldig tendens til at 

«Trygg oppvekst» har høyere kvalitet enn «Robuste barn og unge» på domenet Individer. På 

tross av disse forskjellene er det ikke funnet støtte for at de ulike prosjektene rapporterer ulike 

profiler av de fem domenene. Lav utvalgsstørrelse kan ha gitt for lite styrke til å oppdage 

slike interaksjonseffekter mellom prosjektene og domenene. I denne studien er ikke 

spørreskjemaets faktorstruktur undersøkt, og det er mulig at en annen inndeling av domenene 

ville vist forskjeller mellom prosjektenes rapportering av de fem domenene. 

Ulike rollers rapportering av implementeringskvalitet 

I denne studien virker planleggere generelt mer fornøyde med implementeringen enn 

mottakerne, også når det tas hensyn til forskjeller mellom prosjekter. Tidligere forskning har 

vist at administratorer på distriktsnivå og rektorer er mer positive i sin vurdering av skoler enn 

lærere (Bingham m.fl., 1993; Desimone, 2006; Hustus & Owens, 2018), og det er ikke 

overraskende at dette også ble funnet for implementeringskvalitet. Studien gir støtte for at 

planleggere og mottakere rapporterer ulike profiler av de fem implementeringsdomenene. Det 

virker å være størst forskjell mellom gruppenes opplevelser av domenene Prosess og Ytre 

forhold, og minst eller ingen forskjell på domenet Organisasjon. Sosial kognitiv teori 

(Bandura, 2001; Wood & Bandura, 1989) tilsier at selv om ulike personer deler en felles 
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objektiv erfaring med implementering av et prosjekt, kan deres rolle under implementeringen 

føre til ulik oppfatning av kvaliteten. Basert på denne teorien det vil forskjeller mellom 

planleggere og mottakeres oppgaver, miljøer og motivasjoner brukes til å vurdere hvorfor de 

rapporterer ulik implementeringskvalitet i denne studien. 

Planleggere og mottakere har ulike oppgaver 

Planleggere og mottakere har ulike oppgaver under implementeringen, noe som fører 

til ulik atferd. Mottakere har et ansvar for å tilegne seg nye kunnskaper og ferdigheter, og å 

anvende dette i skolehverdagen. De siste tiårene har det skjedd store endringer i læreryrket, og 

lærere beskriver et skille mellom deres opplevde rolle som en underviser, og deres nye rolle 

som en omsorgsgiver for elevene (Graham m.fl., 2011; Reinke m.fl., 2011; Samdal, 2009). 

Norske lærere oppgir at de ønsker å jobbe systematisk med elevenes psykiske helse, og 

ønsker i den forbindelse bedre tilrettelegging og mer kompetanse (Gjerustad m.fl., 2019; 

Holen & Waagene, 2014). Samtidig opplever flere at slike tiltak stjeler fra tiden de har til å 

planlegge undervisningen (Midthassel, 2015). Lærerne kan oppleve rollekonflikter under 

implementeringen, noe som har vist seg å kunne føre til at prosjekter ikke lykkes (Weston 

m.fl., 2018). Lærere gir også uttrykk for et stort tidspress (Skaalvik & Skaalvik, 2013), og i en 

studie rapporterer 60 % at manglende tid er en av de viktigste årsakene til at de ikke deltar i 

psykisk helsefremmende programmer ved skolen (Viig m.fl., 2010). Lite tid og konkurrerende 

oppgaver kan føre til at mottakerne opplever tiltakene som «enda en oppgave» i en travel 

skolehverdag (Weston m.fl., 2018). Det kan tenkes at de derfor stiller høyere krav til hva de 

skal bruke tiden sin på. Dette kan være er en del av årsaken til at mottakerne i denne studien 

er mer kritiske til implementeringen av tiltakene enn planleggerne. 

Planleggere har ansvar for å planlegge og levere tiltakene, og vil i stor grad vurdere 

sitt eget arbeid når de besvarer spørreundersøkelsen om implementeringskvalitet. Ifølge 

teorien om kognitiv dissonans (Festinger, 1962) streber hver enkelt etter å opprettholde et 

relativt fordelaktig syn på seg selv. Vi mennesker ønsker å tro at vi er fornuftige mennesker 

som tar kloke valg. Hver gang vi tar en beslutning opplever vi imidlertid et ubehag fordi de 

ulike alternativene sjelden bare er positive eller bare negative. For å unngå ubehaget og 

eventuelle tvil ved beslutninger har vi en tendens til å fordreie de tingene vi liker og ikke. Av 

den grunn kan planleggere ha en tendens til å vurdere beslutningene de selv har tatt i en 

positiv retning, noe som kan komme til syne i form av at de rapporterer 

implementeringskvaliteten mer positivt. Planleggerne har også et ansvar for å formidle 

informasjon om tiltaket til skolen, nærmiljøet og det offentlige. Planleggernes tro på at de har 

tatt gode avgjørelser angående prosjektet, kan gjøre det lettere å selge det inn uten å oppleve 



 

 

32 

 

tvil rundt beslutningene de har tatt. Planleggerne rapporterer lavest kvalitet på domenet 

Organisasjon, og analysene viser liten eller ingen forskjell mellom planleggere og mottakere 

på dette domenet. Organisasjon handler om forhold innad i skolen og tverrfaglig samarbeid 

med andre tjenester. En årsak til at planleggere er mest kritiske her kan være at det handler 

om determinanter som er mindre direkte relatert til implementeringen av tiltakene, og som 

ikke blir påvirket av de avgjørelsene som planleggerne har tatt i forbindelse med 

implementeringen. Dermed vil ikke planleggerne sitt behov for å tro på egne avgjørelser og 

ansvar for å selge inn prosjektet til andre, påvirke deres dømmekraft i like stor grad på dette 

domenet. 

Planleggere og mottakere befinner seg i ulike miljø 

Planleggere og mottakere befinner seg i ulike miljøer og har dermed ulike 

referanserammer når de vurderer implementeringskvaliteten. Mottakerne erfarer 

implementeringen ved skolen de jobber på, og har mindre kjennskap til hva som foregår ved 

de andre skolene og på systemnivå. Mottakernes opplevelse av kvalitet vil derfor basere seg 

på erfaringene de har av implementeringen ved denne ene skolen. At planleggerne rapporterer 

høyere kvalitet enn mottakerne på flere av domenene kan forklares ved at de har vært mer 

involvert i prosessen, og har mer helhetlig og bred erfaring med implementeringen (Ogden 

m.fl., 2012). De har imidlertid mindre kjennskap til hvordan implementeringen foregår ute i 

skolene, og må derfor basere sin vurdering av dette på antagelser og tilbakemeldinger fra 

andre. I denne studien er det størst forskjell mellom planleggere og mottakeres rapportering 

av domenene Prosess og Ytre forhold. Prosess handler om utvikling, formidling og 

prioritering av tiltaket. Planleggerne kan utvikle et prosjekt de tror vil være godt egnet for 

skolene i deres kommune eller bydel, og basere sin opplevelse av implementeringskvalitet på 

dette. Lokale variasjoner og mange potensielle barrierer gjør det imidlertid vanskelig å 

planlegge en implementering som ikke vil møte på hindringer underveis (Fixsen m.fl., 2005). 

Uforutsette barrierer kan føre til at mottakerne ikke er like fornøyde med tiltaket og 

implementeringen som planleggerne hadde forestilt seg. Ytre forhold handler hovedsakelig 

om støtte til prosjektet fra kommunalt og nasjonalt nivå. Tiltakene er en del av Prosjekt for 

folkehelse i kommunene som bidrar med tilskudd, retningslinjer og støtte (Helsedirektoratet, 

2018). Mottakerne rapporterer lavest kvalitet på dette domenet, noe som kan skyldes at de 

ikke vet om den eksterne støtten prosjektene får, og ikke har nok informasjon til å svare på 

disse spørsmålene. 

Planleggere og mottakeres indre motivasjon  
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 Vellykket implementering virker å være avhengig av at de ansatte er engasjerte i 

programmet (Chilton m.fl., 2015). Det er viktig at tiltaket oppleves som relevant og motiverer 

mottakerne til å delta i implementeringen (Han & Weiss, 2005; Midthassel, 2004). Når det 

forventes at lærerne skal ta på seg «enda en oppgave» er det viktig å vurdere hva som kan 

skape motivasjon og gi støtte. Ifølge selvbestemmelsesteorien (Deci & Ryan, 1987) er 

autonomi et menneskelig behov, hvor selvbestemte aktiviteter gir større grad av indre 

motivasjon enn aktiviteter som utføres på grunn av ytre kontroll. I undersøkelsen om læreres 

opplevelse av lærerrollen rapporterer lærerne at de har et stort behov for autonomi (Skaalvik 

& Skaalvik, 2013). De ønsker å sette sitt preg på undervisningen, men kan bli hindret fra å 

gjøre dette på grunn av ytre rammer og føringer. Nye tiltak kan oppleves som en begrensning 

av lærerens handlingsrom og føre til lavere grad av indre motivasjon. Implementering av 

skolebaserte tiltak for psykisk helse engasjerer sjelden lærere i stor nok grad (Fazel m.fl., 

2014). At mottakere generelt er mer kritiske enn planleggere i denne studien kan skyldes at de 

blir mindre involvert og har mindre kontroll over implementeringen enn planleggerne. 

Samtidig tar planleggere beslutninger angående implementeringen og har større grad av 

kontroll, og vil ifølge selvbestemmelsesteorien være mer motiverte (Deci & Ryan, 1987). 

Forskjeller i autonomi og motivasjon er eksempler på hvordan indre forhold kan påvirke en 

persons opplevelse av implementeringskvaliteten, og bidra til ulik rapportering hos 

planleggere og mottakere.  

Oppsummering om rolleforskjeller 

Oppsummert er det noen vesentlige forskjeller mellom planleggere og mottakeres 

atferd, miljø og indre personlige forhold som kan påvirke deres opplevelse av 

implementeringskvalitet (Wood & Bandura, 1989). I gjeldende studie er det funnet støtte for 

hypotesene om at planleggere og mottakere rapporterer ulik implementeringskvalitet og ulike 

profiler av de fem domenene. Forskjeller i responsmønstre hos informantgruppene kan 

skyldes ulike erfaringer og perspektiver på implementeringen. Mottakere befinner seg i en 

hektisk skolehverdag med flere konkurrerende oppgaver. Nye tiltak kan oppleves som en 

ekstraoppgave, og som en innskrenkning av deres handlingsrom. Dette kan redusere 

mottakernes motivasjon, slik at de blir mindre villige til å gjøre en innsats for det som kanskje 

allerede oppleves som ekstraoppgaver. Mottakerne erfarer implementeringen ved skolen de 

jobber på, og har mindre kjennskap til implementeringen i sin helhet. Planleggere har 

helhetlig og bred erfaring på systemnivå, men mindre kjennskap til implementeringen ved 

hver enkelt skole. De har ansvar for å ta avgjørelser angående prosjektet og selge det inn for 

andre, og kan dermed ha en tendens til å vurdere implementeringen i en mer positiv retning.  
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Forskjeller mellom implementeringsdomenene  

 Analysene gir støtte for hypotesen om at det er forskjeller mellom 

implementeringsdomener på tvers av roller og prosjekter. Domenet Individer viser høyest 

kvalitet, noe som blant annet tyder på at det er høy grad av eierskap og forankring blant 

skoleledelsen og personalet, og at det er lite motstand i skolene. De siste tiårene har 

befolkningens syn på hva som er skolens rolle endret seg, og det har blitt et stadig større fokus 

på lærerens rolle i å påvirke elevenes utvikling og psykiske helse (Samdal, 2009). De fleste 

lærerne ønsker at skolen skal jobbe systematisk med psykisk helse (Gjerustad m.fl., 2019; 

Holen & Waagene, 2014). Dersom et tiltak er etterspurt og ønsket av lærerne vil de trolig 

også være positivt innstilt til prosjektene, noe som kan reflekteres i form av høye skårer på 

dette domenet. Tiltaket viser nest høyest kvalitet blant de fem domenene i denne studien. 

Tiltaket handler blant annet om tiltakets kompleksitet, kvalitet, og hvor godt det møter 

skolenes behov. Det er godt dokumentert at tiltak i skoler kan styrke barn og unges psykiske 

helse (Weare og Nind, 2011; Tanner-Smith m.fl., 2018), noe som tyder på at det er utviklet 

tiltak av god kvalitet, og kan videre komme til uttrykk i form av høy kvalitet på dette 

domenet. 

Analysene viser at domenene Organisasjon, Prosess og Ytre forhold har lavest 

kvalitet. Domenet Prosess spiller seg ut på tvers av de øvrige domenene, og er kanskje 

domenet de fleste forbinder med ordet implementering (Lyon & Bruns, 2019). Få skoler og 

samfunn kan sette i gang nye tiltak uten å møte på vanskeligheter under implementeringsfasen 

(Fixsen m.fl., 2005). Det er mulig at hindringer ved implementeringen, som også er relatert til 

andre områder, i hovedsak kommer til uttrykk i form av lavere kvalitet på dette domenet. Som 

nevnt tidligere handler domenet Organisasjon om forhold ved skolen og skolens samarbeid 

med andre tjenester. Det er lite forskning på hvilke implementeringsstrategier som kan 

påvirke skolemiljøet, til tross for at det har stor betydning for implementeringen og elevutfall 

(Lyon & Bruns, 2019). Det er mulig at det også er lite fokus på dette under implementeringen 

av prosjektene, og at det kommer til uttrykk i form av lavere kvalitet på domenet 

Organisasjon. Ytre forhold var ikke et fremtredende tema under de kvalitative intervjuene og 

ble lagt til i spørreskjemaet basert på CFIR (Liu, under utvikling). Det kan tyde på at dette 

domenet ikke er like viktig for deltakerne, og at de derfor svarer mer på midten av 

svarskalaen på disse spørsmålene.  

Foreløpig foreligger det ikke en standardisering av hvordan forskjeller mellom 

domenene pleier å være. Dermed er det umulig å trekke slutninger om forskjellene mellom 

domenene er større i disse prosjektene enn i andre prosjekter. 
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Begrensninger 

Studien har noen klare begrensninger som fører til at funnene må tolkes med 

forsiktighet. Som nevnt tidligere består undersøkelsen av et lite utvalg, med skjev fordeling av 

planleggere og mottakere i de ulike prosjektene. Hovedanalysene viser ikke betydelig 

forskjell mellom prosjektene «Robuste barn og unge» og «Trygg oppvekst» sin overordnede 

kvalitet, og prosjektenes profiler av de fem domenene. For å delvis kompensere for skjev 

fordeling av deltakere, ble det foretatt en tilleggsanalyse hvor de to prosjektene ble slått 

sammen. Analysene tyder på at deler av, men ikke hele, hovedeffektene av både prosjekt og 

rolle forklares av hverandre. Det vil si at skjevhetene i utvalgene ikke er hele forklaringen av 

funnene. Med flere deltakere ville det vært mulig å inkludere alle variablene i en analyse uten 

å slå sammen prosjektene, og det ville vært tydeligere om effektene som ble funnet i denne 

studien er begrunnet i skjevheter i utvalget. I tillegg kunne vi undersøkt eventuelle 

interaksjonseffekter mellom prosjekt og rolle. Flere deltakere ville minsket risikoen Type II 

feil, altså å ikke finne forskjeller når det i virkeligheten er det (Field, 2009, s. 56). Ved et 

større utvalg ville det også vært mulig å kontrollere for andre variabler som deltakernes alder 

og kjønn. Det var imidlertid ikke vesentlige forskjeller i kjønn og alder på tvers av prosjekter 

eller roller, og det er dermed ikke klare demografiske forskjeller mellom prosjekter eller roller 

som kan forklare funnene. Det er imidlertid usikkerhet om eventuelle interaksjonseffekter 

mellom demografi og andre forklaringsvariabler ville forandret eller utdypet konklusjonene.  

Det var generelt lav svarprosent og stor variasjon i antall deltakere fra de ulike 

skolene. Ved flere av skolene var det ingen som svarte på undersøkelsen, og mottakerne 

tilhørte hovedsakelig to av de ti skolene som deltok i prosjektene. Forskere har påpekt at 

skolens demografiske karakteristikker, spesielt de som handler om sosioøkonomisk ulikhet, 

skolestørrelse og hvilke klasser tiltaket er rettet mot, kan påvirke implementering av 

skolebaserte tiltak (Forman m.fl., 2013; McIntosh m.fl., 2015). Med så få skoler er det også 

naturlig at individuelle forskjeller mellom rektorene påvirker implementeringen og 

resultatene. Svar fra respondenter innen samme skole samvarierer sannsynligvis mer enn svar 

på tvers av skoler. På grunn av få skoler, og at de to skolene kom fra to ulike prosjekter, var 

det ikke mulig å foreta flernivåanalyser som tar hensyn til slike klustereffekter (Hox m.fl., 

2010, s. 1-2). Potensielle forskjeller mellom skoler gjør at det ikke er mulig å generalisere 

funnene til skolene som ikke deltok i undersøkelsen. 

Denne studien benytter et selvutviklet spørreskjema som ikke er ferdig utviklet, og 

baserer seg på den opprinnelige inndelingen av domenene. Det er usikkerhet om 

spørreskjemaets faktorstruktur, reliabilitet og validitet. Ettersom Liu (under utvikling) 
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fokuserer på å evaluere og videreutvikle spørreskjemaet hører dette inn under hennes 

oppgave, og ble derfor ikke undersøkt videre i gjeldende studie. Spørreskjemaet, og 

inndelingen som er benyttet i denne oppgaven, klarer imidlertid å fange opp forskjeller 

mellom ulike prosjekter, roller og domener.  

Konsekvenser for videre implementering og implementeringsforskning  

Til tross for metodiske svakheter tilbyr denne studien en mulig fremgangsmåte for å 

måle implementeringskvalitet, og å sammenligne ulike prosjekter, roller og 

implementeringsdomener. Liu (under utvikling) kommer med forslag til endringer i 

spørreskjemaet i sin masteroppgave. Det burde gjennomføres en ny studie for å undersøke om 

de samme resultatene forekommer ved et større utvalg og en videreutviklet versjon av 

spørreskjemaet. Spesielt ville det vært interessant å se om en slik studie avdekker 

interaksjonseffekter mellom prosjektene og domenene. Denne oppgaven impliserer 

viktigheten av å være bevisst hvilke respondenter som har deltatt i undersøkelsen. For et enda 

mer nyansert bilde ville det også vært nyttig å skille mellom flere typer respondenter, for 

eksempel administratorer, skoleledelse og lærere.  

Studien indikerer at planleggere har en mer positiv opplevelse av implementering enn 

mottakere. Forskjellene mellom rollenes rapportering kan gi en indikasjon på hvilke områder 

planleggerne burde vektlegge i videre implementeringsarbeid. Funnene impliserer at 

mottakerne opplever bedre implementeringskvalitet når de selv er inkludert i planlegging og 

gjennomføring av tiltak, sammenlignet med å delta i undervisningsopplegg som foretas av 

eksterne personer. Når mottakerne rapporterer om dårligere kvalitet på sentrale elementer av 

implementering, inklusive elementer som er sentrale for deres motivasjon, vil det kunne 

medvirke til at de ikke følger opp temaene fra undervisningen. Dette kan få konsekvenser i 

form av mindre effekter av tiltakene på elevene. Forbedret implementering, eksempelvis i 

form at større involvering av mottakere, kan medvirke til bedre effekt av tiltakene, og dermed 

bedre psykisk helse hos elevene.  

I gjeldende studie kan det virke som at «Trygg oppvekst» har høyest 

implementeringskvalitet. Tidligere forskning har funnet støtte for en positiv sammenheng 

mellom kvaliteten på implementeringen og effekter av tiltaket (Durlak & DuPre, 2008), og 

derfor er det mulig å anta at «Trygg oppvekst» også vil være mest effektiv i å fremme 

elevenes psykiske helse. Elevutfall har imidlertid ikke blitt undersøkt i denne studien, og det 

ville vært interessant å undersøke sammenhengen mellom implementeringskvalitet og 

elevutfall ved psykisk helsefremmende tiltak i norske skoler.  

Konklusjon  
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Formålet med denne oppgaven var å gjennomføre en pilotstudie for å evaluere 

implementeringskvaliteten til universelle, psykisk helsefremmende tiltak i skoler. I samsvar 

med økologiske rammeverk (Bronfenbrenner, 1979) og implementeringsrammeverk 

(Damschroder m.fl., 2009), er kontekstuelle faktorer som kan påvirke 

implementeringskvaliteten inkludert i evalueringen. Forskjeller mellom ulike roller og 

prosjekters rapportering av implementeringskvalitet er undersøkt på fem domener: Individer, 

Tiltaket, Organisasjon, Prosessen og Ytre forhold. Studien indikerer at «Robuste barn og 

unge» og «Trygg oppvekst» har betydelig høyere implementeringskvalitet enn «Alle har en 

psykisk helse», og at planleggere generelt opplever implementeringskvaliteten mer positivt 

enn mottakere, men i ulik grad på de ulike domenene. I tillegg viser domenene Individer og 

Tiltaket vesentlig høyere kvalitet enn de tre øvrige domenene.  

Funnene indikerer både styrker og forbedringspotensialer i implementeringen. 

Forbedret implementering kan medvirke til bedre effekt av tiltakene og dermed bedre psykisk 

helse hos elevene. Studien tilbyr en metode for å evaluere implementering, og viser at å skille 

mellom ulike respondenter kan gi en bedre forståelse. Dette er en pilotstudie med flere 

begrensninger, og det er derfor viktig å tolke resultatene med forsiktighet. Til tross for dette er 

verktøyet i stand til å skille mellom kvaliteten i ulike roller, prosjekter og domener. Videre 

utvikling og bruk av spørreskjemaet kan bidra til å berike implementeringsforskningen. 
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