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Oppsummering – effekter av PALS

Resultatene fra studie 1-3 indikerer at PALS har positive og signifikante effekter på:

• Forekomsten av mer og mindre alvorlig problematferd i skolen (klasserom og fellesområder)

• Klassemiljøet (vurdert av lærere)

• Innvandrerelevers sosiale kompetanse

• Høyrisikoelevers utvikling 

• Inkluderende praksis i skolen

• Lærernes bruk av positive og støttende strategier 
• Forholdet «ros-ris» endres fra 2,5 til 4,5 i PALS-skolene vs. fra 2,5 til 3,1 i kontrollskolene.

• Lærernes opplevelse av kollektiv og individuell mestringskompetanse

• Ingen negative effekter funnet.
------------------------------------

• Utbyttet klart størst i skoler med høy implementeringskvalitet

• Større utbytte i små-middels store skoler enn i store skoler, og i skoler med høyere vs. lav 
andel ufaglærte.

• Meget høy brukertilfredshet. Sørlie (2018)
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Studie 4

Resultater presentert i den første av to 
effektartikler fokuseres her.



Studie 4. Langtidseffekter av PALS for skoler og elever
– en registerstudie

• Prosjekt tittel: Long-term effects of  school-wide interventions and school environment using 
longitudinal register data.

• Finansiering: Norges Forskningsråd (høst 2014-høst 2018/19).

• Prosjektledelse: Frischsenteret i Oslo (samfunnsøkonomisk forskning).

• Samarbeidspartnere: Frischsenteret, Statistisk sentralbyrå, Universitetet i Oslo, NUBU 
og Uni Research (Bergen, «Olweusgruppen»).

• Internasjonale støttespillere: Co-director, PhD Catherine Bradshaw (John Hopkins 
University, USA), professor Dona Cross (Edith Cowan University, Australia) og
professor Bo Vinnerljung (Stockholms universitet).

• Analyser/publikasjoner: Frischsenteret/SSB er ansvarlige for alle dataanalyser og er
førsteforfattere på alle publikasjoner.

• 1 post doc ansatt i prosjektet for 3 år.

• Budsjett: 10 mill. 



Studiens hensikt note

• Undersøke langtidseffekter for skoler og elever av PALS og Olweusʾ

mobbeforebyggende program ved bruk av nasjonale registerdata [bl.a. data fra 

Elevundersøkelsen, Grunnskolens informasjonssystem (GSI), Nasjonal 

utdanningsdatabase (SSB), Allmennlegetjenesten (SSB), Skatteetaten, NAV, 

Reseptregisteret,  Barnevernet, Kriminalitetsregisteret].

• Bidra med rigorøse effektevalueringer basert på programuahengige registerdata 

kombinert med informasjon om indikatorer på implementeringskvalitet (fidelitet).

• Sammenligne intervensjonsskoler og utbyttet for kohorter av elever over tid - sett i 

forhold til matsjede skoler (kohorter) uten PALS-modellen/Olweus-programmet. 

• Utvide eksisterende kunnskap om intervensjonenes effekter.

• Første studie som undersøker langtidseffekter av skoleomfattende intervensjoner – og 

en av svært få effektstudier der registerdata benyttes



Hva skiller denne studien fra andre evalueringsstudier?

• En fordel med registerdata er at man kan få informasjon om alle skoler, alle elever, deres 
foreldre, søsken og besteforeldre. 

• Også informasjon om alle skoler som har implementert PALS  - ikke bare de som er villige til 
å delta i forskning eller som man har økonomi til å invitere med.

• Registerdata kan betraktes som mer program-/forskeruavhengige data. Innhentet for andre 
formål enn programevaluering.

• Tap av informanter underveis, et langt mindre problem i registerstudier.

• Registerdataene ga mulighet til  å sammenligne PALS-skoler og kontrollskoler i 3 år før og 5-
7 år etter oppstarten av PALS, hvilket er lengre enn i alle andre studier av SWPBS/PALS.

• I større grad basert på elevvurderinger enn i tidligere studier. 

• Registerdata gir et vesentlig mer begrenset evalueringsunderlag

• Vanskelig å finne utfallsmål som matsjer PALS og som det finnes målinger på over mange år.
• Et fenomen/begrep tappes ofte bare med ett spørsmål (item)

• Usikker reliablitet og validitet
• Usikkerhet m.h.t. endringssensitivitet.



Effektberegning

• Effekt av PALS: Forskjell i resultat sammenlignet med situasjon uten PALS

• Effekt på X (skolenivå, individnivå) = X hvis PALS (dvs. i intervensjonsgruppen) – X 

hvis ikke PALS (dvs. i kontrollgruppen).

• Kontrast: Framgang/utvikling som skjer i alle skoler/elever uavhengig av PALS (måles 

over en periode fra 1-3 år før innføring av/eksponering for PALS og 4-5 år etter

innføring i artikkel 1 og 4-7 år etter innføring i artikkel 2).

• Eksponering: Elever som har blitt eksponert for PALS fra 4. til 7.trinn (artikkel 2).

• Effektestimatene ble i tillegg kontrollert for innvirkningen av en rekke kjennetegn ved 

skolene, elevene, deres foreldre og søsken.

• Eksempler på X: mobbing, karakterer, siktelser, frafall vgs.



Hva sier forskningen om langtidseffekter av 
skolebaserte  intervensjoner?

• De fleste studier av skolebaserte forebyggende intervensjoner har fokusert på 
korttidseffekter og opprettholdelse av intervensjonsprogammene over tid, snarere enn på 
langtidseffekter. Dette gjelder også for forskningen på SWPBS/PALS. 

• Følgelig finnes det ingen bevis på om de vel dokumenterte korttidseffektene avtar, 
opprettholdes eller øker etter som elevene blir eldre og fortsetter sin utdanning i nye 
skolekontekser som ikke er kjent med SWPBS/PALS.

• I de få tilfellene der langtidseffekter av skolebaserte intervensjoner er undersøkt, tyder 
resultatene på at effektene avtar eller forsvinner over tid.

• Effektene av intervensjoner har dessuten vist seg å kunne minske med 25-50% når de blir 
bredt implemntert (scale-up) p.g.a. avvik fra eller utvanning av originalmodellen (dvs. lav 
implementeringskvalitet (Welsh, Sullivan, & Olds, 2010). 

• Resulter fra studier hvor en intervensjon (program) blir evaluert under mer optimale 
implementeringsforhold, vil derfor mest sannsynlig være større enn i scale-up studier som 
denne.



Kan vi forvente langtidseffekter av PALS?

Hva mener du/dere?

Hvorfor? Hvorfor ikke?

Effekter på hva?
Effekter for hvem?

Effekter over hvor lang tid?
Effekter dersom?



Skolers langtidsutbytte av PALS 
(resultatartikkel publisert)

Forskning.no, 07.06.19



Utvalg artikkel 1 – longitudinelle skolenivå-effekter av PALS

• Alle barneskoler i Norge (1-7.kl) (n=2365) er med i studien, inkludert alle som implementerte 
PALS i perioden 2002-2014 (n=244). 1-10 skoler som implementerte PALS ble eksludert fra 
analysene.

• Alle skoler som ikke implementerte PALS utgjorde kontrollgruppen. Mange av disse 
implementerte andre programmer/tiltak, men slik info mangler i registerdataene.

• Utfall ble observert for kohorter av elever (klasse/alderskohorter) over en 8-års periode (1-3 
år før til 5 år etter at PALS ble initiert).

• Elevdataene (aggregert på skolenivå) inkluderte alle elever født i eller immigrert til Norge før 
6-års alder og som gikk ut av ungdomskolen det året de fylte 15, 16 eller 17 år (95% fullfører 
ved 16 års alder).

• Skolenivå-effekter ble analysert da elevene gikk siste år på barneskoler som implementerte 
PALS (7.kl) og første år etter at de forlot PALS-skolene og begynte på ungdomsskolen (8. kl) 
– skoler som ikke implementerte PALS.



Resultatmål i artikkel 1: Skolers langtidsutbytte av PALS
(vurdert 4-5 år etter oppstart)

Primære resultatmål

• Skolens gjennomsnittsnivå av elevrapportert bråk/uro i klasserommet og mobbing 
(minst 2-3 g/mnd).

Sekundære resultatmål

• Skolefaglig prestasjonsnivå (dvs. skolens gjennomsnitt på nasjonale prøver i norsk, 
engelsk og matte) 

• Elevrapportert trivselsnivå.

• Andel elever som får hele/deler av undervisningen utenfor ordinær klasse.

• Andel spesialundervisningselever.

• Alle resultatvariabler målt når elevene gikk i 7. og 8. klasse, dvs. 4-5 år etter 
oppstarten av PALS. 

Ref. Borgen et al. (2019)



Gjennomsnittlige skole-nivå effekter målt inntil 5 år etter oppstart av PALS  

Table 3  Effect estimates  

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

 Classroom 

noise 

Bullied Academic 

performance 

Well-being Pull-out 

instruction 

Special 

education 

       

1-5  -0.057 0.0058 -0.012 -0.026 0.0024 0.0027 

 (0.042) (0.0042) (0.012) (0.023) (0.0023) (0.0018) 

       

2-5  -0.075* 0.0067 -0.014 -0.025 0.0025 0.0026 

 (0.044) (0.0044) (0.013) (0.023) (0.0024) (0.0019) 

       

N 11,464 17,242 19,079 17,242 20,882 20,881 
Note: Outcome metrics: Standardized for classroom noise, academic performance, and well-being. Actual share 

for bullied, pull-out instruction, and special education. Student composition controls: Share female, fathers' and 

mothers' education and earnings, immigrant background, birth cohort, school county X birth cohort 
* p < 0.10, ** p < 0.05, *** p < 0.01 

Ref. Borgen et al. (2019)



Resutater
Longitudinelle skolenivå-effekter av PALS

• Indikasjoner på redusert omfang av problematferd (bråk og uro i klasserommet, primært resultatmål) i 

PALS-skolene sammenlignet med alle andre skoler - og kontrollert for evt. utviklingsforskjeller mellom 

skolene før PALS, samt for andel kvinner i skolen, foreldres utdanning og inntekt, innvandringsbakgrunn, 

fødselskohort og skoledistikt x fødselskohort.  

• I overenstemmelse med resultatene fra de tidligere norske og amerikanske studier, inkludert RCTer.

• Effektestimatet etter 2 år var signifikant. Også i de fortløpende årene var den en systematisk, men ikke-

signifikant nedgang. 

• For å øke presisjonen i analysene, så vi på gjennomsnittseffektene over flere år. For perioden 1-5 år var 

det en gjennomsnittlig reduksjon på 5,7% og 7,5% for perioden 2-5 år.  

• Ingen signifikante langtidseffekter av PALS funnet for omfanget av mobbing i skolen (primært 

resultatmål). Positive, men ikke-sign. effekter på trakassering/mobbing funnet i Studie 2 (Sørlie, 2019). I 

en tidligere amerikansk studie ble kort-tidseffekter på mobbing funnet (Waasdorp et al., 2012).

• Fant heller ingen signifikante skolenivå-effekter på noen av de sekudære resultatvariablene. 

• Manglende effekt på skolefaglige prestasjoner samsvarer med kort-tidsresultater fra tidligere høy-

kvalitetsstudier (eks. Bradshaw et al., 2010; Horner et al., 2009). 
Ref. Borgen et al. (2019)



• Seks meta-analyser og flere tidligere studier av SWPBS/PALS har tydelig vist at signifikante 
intervensjonseffekter nesten alltid kun kan forventes dersom intervensjonene blir godt 
implementert – og over tid. 

• Hva fant vi i denne studien?

Resutater, forts.
Longitudinelle skolenivå-effekter av PALS

Table A4.1 Share of schools implementing with fidelity by year after initiation of SWPBS.  

Years since 

initiation 
N 

Overall 

fidelity 
Classroom Individual 

Non-

Classroom 

School-

Wide 

0 133 216 0.008 0.015 0.008 0.015 0.008 

1 166 0.000 0.006 0.000 0.012 0.006 

2 205 0.020 0.132 0.005 0.122 0.137 

3 184 0.141 0.234 0.033 0.240 0.375 

4 146 0.205 0.288 0.034 0.411 0.466 

5 123 0.163 0.211 0.065 0.260 0.317 
Note: Schools that do not complete the EBS survey in a given year after initiation are recorded as not 

implementing with fidelity. Different number of observations reflect that we do not have data on implementation 

prior to 2008 (e.g., schools that initiate SWPBS in 2006 is observed 2-5 years after initiation) and that some 

schools initiate SWPBS late (e.g., schools that initiate SWPBS in 2012 is observed 0-2 years after initiation). 

Ref. Borgen et al. (2019)



• Analyser av data basert på «Sjekkliste A» (EBS) viste at bare 14% av PALS-skolene 
hadde implementert PALS med tilstrekkelig høy implementeringskvalitet (totalskåre, 
min. 80%), målt etter 3 år.

• Skoleomfattende nivå: 37,5%, Klasseromsnivå: 23%, Områder utenfor klasserom: 24%, 
Individnivå: 3%

• Fant, noe overraskende, ingen indikasjon på differensielle langtidseffekter av PALS på 
noen av utfallsvariablene når skoler med hhv. høy (min. 80%) implementeringskvalitet 
og lav (under 80%) implementeringskvalitet ble sammenlignet. 

• Men fordi så få skoler hadde tilstrekkelig høy implemteringskvalitet, er disse 
resultatene ikke presise og ingen sikker konklusjon kan heller følgelig trekkes av på 
grunnlag av dem.

Resutater, forts.
Longitudinelle skolenivå-effekter av PALS

Ref. Borgen et al. (2019)



Vurdering og rapportering av implementeringskvalitet i PALSnote

• Alle ansatte ved skoler som implementerer PALS skal minst én gang hvert år fylle ut
Sjekkliste A (jf. Håndboka) for at skolen (v. PALS-teamet) og deres lokale PALS-veileder skal
kunne holde oversikt over om skolen implementerer intervensjonsmodellen som forutsatt.

• PALS-skoler kan også benytte andre implementeringsindikatorer (eks. Benchmark of  Quality)

• Resultatene fra denne studien viste at ca. 13% av skolene ikke fylte ut Sjekkliste A i løpet av
det første implementeringsåret. 

• Etter 2 år var det 10% av skolene som ikke fylte ut.

• Etter år 3 og 4 unnlot 27% å fylle ut.

• Etter 5 år var det nesten 50% av skolene som manglet Sjekkliste A-data!

Ref. Borgen et al. (2019)



Hvorfor peker resultatene fra registerstudien 
mot begrenset langtidsutbytte av PALS?note

• Mange av kontrollskolene implementerte andre virksomme program/tiltak.

• Programsmitte er sannsynlig.

• Meget få skoler med tilstrekkelig høy implementeringskvalitet. 

• Scale-up penalty?

• Flere resultatvariabler basert på elevvurderinger – mindre relaible enn lærervurderinger.

• Effektestimatene mer konservative enn i tidligere studier. 

• Mangel på PALS-relevante, reliable, valide og tilstrekkelig endringssensitive resultatvariabler i 
registrene.

• Undersøkte om det kunne være effekter på flere områder som PALS-modellen ikke har 
uttrykte målsettinger om ha innvirkninger på eller egnede intervensjoner i forhold til (skiller 
derfor mellom primære-sekundære resultatvariabler). 
• Ingen eksplisitt kartlegging av eller evidensbaserte intervensjoner for elever med skolefaglige problemer er 

inkludert i PALS-modellen som ble evaluert i denne studien. 

• Få PALS-skoler har benyttet mobbe-tilleggsmodulen utviklet for skoler som sliter med mye mobbing (Bully 
Prevention in Positive Behavior Support, BP-PBS).

• Ingen ungdomsskoler (eller vgs.) hadde implementert PALS i den perioden registerdataene 
dekket og heller ingen oppfølging etter at elevene slutter ved en PALS-skole inngår i 
intervensjonsmodellen. 

Ref. Borgen et al. (2019)



Studie 4: Elevers langtidsutbytte av PALS. 
Resultatartikkel 2, under ferdigstilling



Artikkel 2: Hensikt. Elevers langtidsutbytte av PALS 

• Undersøke om det å bli eksponert for PALS i 4-7 klasse på barneskolen påvirker den 
enkelte elevs skolefaglige prestasjoner og atferd i ungdomsskolen, drop-out fra
videregående skole og kriminell aktivitet.

• I tillegg, undersøke om eventuelle langtidseffekter er større for risikoelever enn for 
andre elever.

Borgen et al., in prep.



Primære resultatmål

• Oppførsel- og ordenskarakter (10.kl.).

• Siktelser for lovbrudd (v. 17 år/11.kl.)

Sekundære resultatmål

• Skolefaglige prestasjoner i 8. og 10. kl. (nasjonale prøver og eksamenskarakterer).

• Frafall fra vgs. (11.kl).

Hypotese: J.f. tidligere forskning og PALS-modellens fokus, bør eventuelle langtidseffekter kun 
forventes på de primære utfallsmålene for elever med/i høy risiko for alvorlige 
atferdsproblemer og sosial tilkortkomming – forutsatt at PALS ble tilstrekkelig godt 
implementert i barneskolen. 

NOTE: Fordi artikkel 2 er under ferdigstilling i disse dager og derfor ikke kvalitetssikret i en 
reviewprosess, vil jeg komme tilbake og presentere hva vi her fant på neste PALS-konferanse. 

Resultatmål artikkel 2: Langtidseffekter av PALS (individnivå ) målt i 
8., 10. og 11. klasse



Viktig lærdom

• Resultatene fra registerstudien indikerer at så vel intervensjonsskolene som de kommende ungdomskolene 
har et langtidsutbytte av PALS når det gjelder omfang av bråk og uro i klasseromskonteksten (målt 4-5 år 
etter oppstart). Funnet samsvarer med resultater fra tidligere effektstudier (effekter målt etter hovedsakelig 1 
år, i Norge også etter 2 og 3 år).

• Ut fra resultatene så PALS ikke ut til å ha en signifikant langtidseffekt verken på omfanget av mobbing i 
skolen, det skolefaglige prestasjonsnivået, elevenes trivselsnivå, andel elever som får spesialundervisning 
eller andelen som segregeres. Sistnevnte ikke i samsvar med tidligere funn. 

• Flere forhold kan imidlertid forklare de begrensede effektestimatene. Disse er dels knyttet til PALS-
modellens hovedfokus på forebygging av problematferd og studiens analytiske tilnærming, men først og 
fremst til dårlig implementering og begrensninger ved registerdataene. 

• Selv om resultatene peker i den retning, så kan man altså ikke slutte at PALS ikke virker på lengre sikt eller at PALS ikke virker på 
områder av særlig politisk interesse, slik som f.eks. skolefaglige prestasjoner, drop-out og ungdomskriminalitet.  

• Ingen sikre konklusjoner om langtidseffektene av PALS kan m.a.o. foreløpig trekkes. Det er nødvendig med 
flere og grundigere studier – og da særlig i skoler med høy implementeringskvalitet. Resultatene må 
dessuten kunne replikeres, fortrinnsvis i randominserte kontrollerte studier.

• Det er både fordeler og ulemper med å bruke registerdata i programevalueringer.

• PALS-modellens innsatsområde bør vurderes utvidet dersom positive effekter også på det skolefaglige 
området skal kunne oppnås.

• Klart behov for bedre sikring/kontroll av PALS-skolenes implementeringskvalitet. 

Dårlig arbeid gir dårlige resultater!  



Vedlegg



Andre publikasjoner fra PALS-studiene (1)



Andre publikasjoner fra PALS-studiene (2)
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Publikasjoner fra PALS-studiene under fagfellevurdering (1)

Terje Ogden, Silje Hukkelberg, Asgeri R. Olseth, & Mari-Anne Sørlie.
To be published in Journal of Education



Publikasjoner fra PALS-studiene under fagfellevurdering (2)

To be published on Taylor & Francis

To be published in International Journal of Emotional Education
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