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Forord
Dansk Center for Undervisningsmiljø, DCUM, fremlæg-
ger i denne rapport resultaterne fra en undersøgelse 
af folkeskolernes arbejde med antimobbestrategier. 
Vi dykker ned i de erfaringer, som skoleledere, -be-
styrelsesformænd og elever har gjort sig i forbindelse 
med antimobbestrategier. Gennem spørgeskemaer og 
interviews stiller vi skarpt på, hvordan strategierne 
udformes og anvendes på skolerne. Herunder hvad der 
er antimobbestrategiens styrke, men også på hvilke 
områder den er udfordret.

Vi håber at rapporten kan bidrage med nye perspektiver 
på og input til skolernes arbejde med antimobbestrate-
gier. Vi håber samtidig at den kan skabe refleksion og 
dialog om hvordan man som skole kan anskue og arbej-
de med sin antimobbestrategi som en integreret del af 
det daglige trivselsarbejde.

Rapporten henvender sig til fagprofessionelle og skole-
bestyrelser på landets skoler og i forvaltninger. 

Tak til alle skoler, der har deltaget i undersøgelsen. 

God læselyst!

Jannie Moon Lindskov
Direktør, DCUM
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Resumé
Dansk Center for Undervisningsmiljø, DCUM, vil 
med denne rapport styrke vidensgrundlaget for 
folkeskolernes arbejde med antimobbestrategier, 
herunder hvordan de udformes og anvendes. 

Rapporten bygger på en spørgeskemaundersø-
gelse blandt skoleledere og skolebestyrelsesfor-
mænd samt gruppeinterviews med skoleledere, 
-bestyrelsesformænd og elever.

Del 1 viser at 78 % af de skoler der er repræsen-
teret i undersøgelsen, har en antimobbestrategi. 
13 % har stadig ikke. Væsentligt er det at tallene 
også afslører forvirring om, hvorvidt skolen 
har en antimobbestrategi eller ej. På 8 % af de 
skoler der er repræsenteret i undersøgelsen, er 
der nemlig tvetydige svar fra hhv skoleleder og 
skolebestyrelsesformand.  Svarene tyder på, at 
det enten ikke er tydeligt, hvori antimobbestra-
tegien består og/eller at antimobbestrategien 
ikke er synlig på skolen. Det er samtidig et 
opmærksomhedspunkt til skolerne, myndigheder 
og interesserenter om at tydeliggøre hvad en 
antimobbestrategi er, og hvilke kriterier der gør 
sig gældende for strategien.

Del 2 fokuserer på udformningen af antimobbe-
strategien. Undersøgelsen viser, at det er vigtigt 
at inddrage mange parter i udformningen. Dels 
for at få input fra forskellige sider, dels for at 
skabe et bredt ejerskab til strategien. Både sko-
lens fagpersonale, forældre og elever er vigtige 
at inddrage hvilket desværre ikke altid sker. 
Undersøgelsen viser, at antimobbestrategiernes 
indhold varierer fra skole til skole. Det er ikke 
overraskende, idet rammerne for udformningen 
kan virke utydelige ude på skolerne. Langt stør-
stedelen vægter dog at medtage en definition på 
mobning, idet begrebet kan være svært at forstå 
– både for fagpersonale, forældre og elever. Un-
dersøgelsen viser i forlængelse heraf at det netop 
er antimobbestrategiens styrke, at den er med til 
at skabe et fælles ståsted og fundament i forhold 
til hvordan skolen anskuer mobning. 

Del 3 handler om skolernes anvendelse af 
antimobbestrategien, nærmere betegnet sko-
lebestyrelsernes, skoleledernes og elevernes 
anvendelse. Undersøgelsen viser, at når antimob-
bestrategien er udformet, slipper skolebestyrel-

sesformændene grebet om antimobbestrategien 
og lader det videre arbejde være op til skolens 
fagpersonale. Det er problematisk, at en stor del 
af skolebestyrelserne ikke har indsigt i brugen 
af antimobbestrategien – særligt set i forhold 
til et tilsynsperspektiv. Skolelederne er ikke 
entydigt positive overfor antimobbestrategien, 
og undersøgelsen viser at skolelederne anvender 
og anskuer den forskelligt. Nogle anvender 
antimobbestrategien i hverdagen, eksempelvis 
i forbindelse med konkrete mobbesager, mens 
andre sjældent anvender strategien i hverdagen, 
men dog mener, at de anvender den indirekte da 
den er grundlaget for skolens antimobbearbejde. 
Og så er der igen andre skoleledere som mener, 
at antimobbestrategien er ren formalia og ikke 
har nogen reel værdi. Den sidstnævnte gruppe 
af skoleledere er kritiske over et specifikt fokus 
på mobning, da det ifølge dem kan være med 
til at fremavle mobning. En pointe som dog 
kan anfægtes, idet en manglende italesættelse 
af mobning kan betyde at nogle børn kommer 
i klemme i det positives navn. Skolelederne er 
dog, uanset anvendelsesstrategi, enige om at 
antimobbestrategien kan være et vigtigt redskab 
i forældresamarbejdet, da den er med til at legi-
timere og anvise skolens politik på mobbeområ-
det. Eleverne kender ikke til antimobbestrategien 
i større omfang, men ser dens potentiale da den 
kan være med til at forstå, synliggøre og itale-
sætte mobning på skolen hvilket mange savner. 
Eleverne ser sig selv som en vigtig aktør i det 
arbejde.

I Del 4 sammenfatter vi pointer og opmærksom-
hedspunkter fra Del 1-3.

I Del 5 giver vi anbefalinger til arbejdet med 
antimobbestrategier på skolerne. På baggrund af 
undersøgelsens resultater og DCUM’s viden in-
den for området kommer vi med nogle generelle 
anbefalinger til arbejdet med antimobbestra-
tegien samt anbefalinger til udformnings- og 
anvendelsesdelen. Alle grundskoler og ungdoms-
uddannelser skal per 1. oktober 2017 have en 
antimobbestrategi, og det er vores forhåbning at 
anbefalingerne vil kunne understøtte og skabe 
dialog om arbejdet med antimobbestrategier i 
alle grundskoler. 
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Indledning

Der er stadig for mange børn der oplever mob-
ning i skolen. I trivselsmålingen fra 2017 svarede 
hvert femte barn i 4.-9. klasse i 2017 at de er 
blevet mobbet1 (Uddannelsesstatistik). 

De senere år er der gjort mange indsatser for at 
nedbringe antallet af børn der oplever mobning. 
Indsatserne er foretaget på de enkelte skoler, i 
kommunerne, i organisationer, fra politisk hold 
og forskningsmæssigt. Senest er der iværksat en 
større aktionsplan til forebyggelse og bekæm-
pelse af mobning som Undervisningsministeriet 
i samarbejde med Børns Vilkår, Red Barnet, 
Børnerådet står bag, ligesom tiltagene ’Alliancen 
mod mobning’ og ’Dropmob’ er dannet for at 
skabe fælles indsatser. Det nyeste skud på stam-
men er en revidering af undervisningsmiljøloven 
som trådte i kraft 1. august i år. Den kræver at alle 
grundskoler og ungdomsuddannelser udformer an-
timobbestrategier, og den etablerer samtidig en ny 
national klageinstans mod mobning som placeres 
hos Dansk Center for Undervisningsmiljø.  

Formålet med denne rapport er at tilvejebringe 
viden om folkeskolernes arbejde med anti-
mobbestrategier herunder hvordan folkeskoler 
udformer og anvender antimobbestrategierne. 
Rapporten stiller i den sammenhæng skarpt 
på hvad der er antimobbestrategiens styrke, 
men også hvor den er udfordret. Ambitionen 
er at rapporten kan bidrage med input til og 
perspektiver på antimobbearbejdet, ligesom 
den gerne skulle bidrage positivt til hverdagens 
trivselsarbejde blandt bestyrelser og personale 
på såvel folkeskoler som øvrige grundskoler som 
lovkravet nu også indbefatter.

Der eksisterer ikke megen viden om centrale 
aktørers holdninger til, erfaringer med og per-
spektiver på antimobbestrategien. Undersøgelsen 
som præsenteres i nærværende rapport, har net-
op dette som hovedformål. Gennem skolelederes, 
skolebestyrelsesformænds og elevers perspekti-
ver vil vi blive klogere på skolernes arbejde med 
antimobbestrategier, og dermed blive klogere på 

hvordan vi i endnu højere grad kan forebygge og 
bekæmpe mobning.   

Viden på området

I 2009 vedtog man ved lov at folkeskoler skulle 
have en antimobbestrategi som en del af deres 
værdiregelsæt. Oxford Research gennemførte 
på vegne af Dropmob i 2015 en kortlægning af 
antimobbestrategier. Kortlægningen viste at det 
langt fra var alle folkeskoler der 6 år efter lovens 
ikrafttræden, havde en antimobbestrategi. I 
kortlægningen stillede man 316 skolebestyrelser 
spørgsmålet: ”Har I en antimobbestrategi på je-
res skole?”. Her var der kun 57 % der svarede ja. 
30% havde et værdiregelsæt, mens 6% svarede 
direkte ”nej” eller ”ved ikke” (Oxford Research 
2015). Kortlægningen fortæller ikke noget om 
hvorvidt der er tale om et generelt billede for 
skoler i Danmark i 2015. Ikke desto mindre 
giver den en klar indikation af at der er skoler i 
Danmark der ikke lever op til lovkravet om anti-
mobbestrategier. Enten fordi, som kortlægningen 
fortæller os, at processen er blevet udskudt, 
at skolerne ikke vidste at de skulle have en 
antimobbestrategi, eller fordi de simpelthen ikke 
mente at der var behov for en antimobbestrategi 
på deres skole. 

Udover kortlægningen fra Oxford Research, er 
videngrundlaget om skolers arbejde med anti-
mobbestrategier sparsomt. Helle Rabøl Hansen 
og Klaus Henriksen, som i sin tid var ansat som 
anti-mobbekonsulenter fra AMOK, satte i 2006 
fokus på handlingsplaner mod mobning i artiklen 
”Skolernes handleplaner mod mobning er ikke 
gode nok – en analyse af 50 handleplaner”. Her 
gjorde de status over kvaliteten af de danske 
skolers skriftelige mobbevisioner gennem en 
systematisk analyse af 50 tilfældigt udvalgte 
handlingsplaner. De konkluderede på baggrund 
af denne analyse at mange handlingsplaner mod 
mobning enten var stærkt mangelfulde eller i 
værste fald rene alibier (Rabøl 2006). Det er 11 år 

1 20 % af eleverne har svaret meget tit, tit, engang imellem eller sjældent til spørgsmålet ”Er du blevet mobbet i dette skoleår?”.
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siden artiklen blev udgivet, og på det tidspunkt 
talte man om handleplaner mod mobning og ikke 
antimobbestrategier. 

Sidenhen har Stine Kaplan, som er en del af eX-
bus-forskningen, blandt andet sat fokus på anti-
mobbestrategier i sit arbejde med undersøgelser 
af mobbeinterventioner. Kaplan er på baggrund 
af sin forskning meget optaget af den kontekst 
hvori det enkelte mobbeproblem finder sted. 
Hun beskriver vigtigheden af dette fokus som går 
dybere end den overordnet skolekontekst. Hun 
problematiserer således det at have en fælles 
ensartet antimobbestrategi på skolen (Pædago-
gisk Extrakt 2017, Jørgensen 2016).

Med afsæt i denne viden tager vi nu igen fat 
antimobbestrategierne ude på landets skoler. Vi 
vil afdække, nuancere og perspektivere skolernes 
arbejde med antimobbestrategierne, og på den 
måde styrke vidensgrundlaget for på bedst mulig 
vis at bidrage til at understøtte det fremtidige 
arbejde med antimobbestrategierne.

Datagrundlag og metode

Rapporten bygger på en spørgeskema- og 
interviewundersøgelse blandt skoleledere 
og skolebestyrelsesformænd. Gennem deres 
perspektiver og erfaringer bliver vi klogere 
på hvordan antimobbestrategier udformes og 
anvendes set ud fra de personer der har ansvaret 
for antimobbestrategien. Derudover inddrager vi 
elevperspektivet. 

Spørgeskemaundersøgelse

Spørgeskemaundersøgelsen er gennemført som 
en totalundersøgelse blandt skolebestyrelsesfor-
mænd og skoleledere på danske folkeskoler fra 
marts-april 2017. Spørgeskemaundersøgelsens 
formål er at afdække skoleledere og skolebesty-
relsesformænds erfaringer og oplevelser med 
antimobbestrategiens udformning og anvendelse, 
herunder hvilke styrker og udfordringer de ople-
ver i arbejdet med en antimobbestrategi.

Spørgeskemaundersøgelsen blandt skolebestyrel-
sesformænd er gennemført på hovedskoleniveau, 

som er den administrative enhed for en folkesko-
le med flere afdelinger, og på institutioner uden 
enheder som er folkeskoler uden øvrige afdelin-
ger. Undersøgelsen blandt skoleledere er gen-
nemført på henholdsvis hovedskole- og afdelings-
niveau samt på institutioner uden enheder. Når 
der således refereres til skoleledere i rapporten, 
vil der være få skoler der er overrepræsenteret, 
da der er flere skoleledere på samme hovedskole 
der har besvaret. 

Der er opnået en svarprocent på henholdsvis 38 
% for skolebestyrelsesformænd og 31 % for sko-
leledere. Bortfaldsanalysen viser, at rapportens 
pointer hvad angår førstnævnte kan ses som ge-
nerelle for skolebestyrelsesformænd i danmark, 
men ikke hvad angår skoleledere. Det betyder 
dog ikke, at skoleledernes pointer ikke kan være 
gældende for andre skoler end de som indgår i 
spørgeskemaundersøgelsen.

I rapportens første del indgår en analyse af antal 
antimobbestrategier på folkeskoler i Danmark. 
Analysen er gennemført på baggrund af besvarel-
ser fra både skoleledere og skolebestyrelsesfor-
mænd. I analysen er 57 % af de danske folkesko-
ler repræsenteret og en bortfaldsanalyse viser, at 
den tendens vi finder i analysen, kan antages at 
gælde for de danske folkeskoler generelt set. 

Gruppeinterviews 

Der er er i forlængelse af spørgeskemaunder-
søgelsen gennemført tre gruppeinterviews med 
henholdsvis skoleledere, -bestyrelsesformænd 
geografisk spredt i Danmark. Formålet med 
gruppeinterviewene var at få en dybere og mere 
nuanceret indsigt i, og flere perspektiver på sko-
lernes arbejde med antimobbestrategierne. 

DCUM var derudover optaget af at inddrage elev-
perspektivet og få indsigt i, hvordan eleverne er 
med til at udforme og anvende antimobbestrate-
gien, og ligesom hos de voksne, få indsigt i hvad 
de ser der er antimobbestrategiens styrke og 
udfordring. Elevperspektivet beror på interviews 
med elevrådsrepræsentanter.
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Gruppeinterviewene blev afholdt i Randers, 
Fredericia og København. Der blev udført i alt tre 
gruppeinterviews med samlet 9 skoleledere og 
3 gruppeinterviews med samlet 10 skolebesty-
relsesformænd i april 2017. Derudover blev der 
afholdt  i alt tre gruppeinterviews med elevråds-
repræsentanter i Vejle og Københavnsområdet.
For uddybning af datagrundlag og metode, se 
bilag.

Rapportens opbygning

Rapporten er bygget op om fire dele. Første del 
af rapporten giver et hurtigt statusbillede på 
hvor mange skoler der har en antimobbestrate-
gi. Anden del stiller skarpt på udformningen af 
antimobbestrategien, herunder hvem skolerne 
inddrager i processen, samt hvad de vægter 
indholdsmæssigt. I tredje del af rapporten går vi 
skridtet videre og sætter fokus på anvendelsen 
blandt skoleledere, bestyrelse og elever. 

Rapporten vil løbende gennem pointer og per-
spektiveringer sætte fokus på antimobbestrate-
giens styrke på skolerne, men også på områder 
hvor den er udfordret. 

I rapportens fjerde del sammenfattes pointerne 
fra del 1-3

Rapporten afsluttes med en femte del, hvor vi 
på baggrund af undersøgelsens resultater giver 
anbefalinger til skolernes arbejde med antimob-
bestrategierne.
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Del 1: Status

Som nævnt indledningsvis skal alle folkeskoler 
have en antimobbestrategi, og per 1. oktober 2017 
gælder det også for de øvrige grundskoler og 
ungdomsuddannelser. I denne del af rapporten 
gør vi status på landets folkeskoler i forhold til 
om de har en antimobbestrategi eller ej. I 2015 
svarede 57 % af skolebestyrelserne, der deltog i 
Dropmob’s kortlægning af antimobbestrategier, 
at de havde en antimobbestrategi på deres skole 
(Oxford Research 2015). 

Vi har i foråret 2017 stillet skoleledere og sko-
lebestyrelsesformænd på danske folkeskoler et 
lignende spørgsmål. 78 % af de 608 folkeskoler, 
der er repræsenteret i undersøgelsen, har en 
antimobbestrategi, 13% har ikke nogen, og 1 % af 
skolerne ved ikke om de har en antimobbestra-
tegi. 

Figur 1 – Har jeres skole en antimobbestrategi ? (%)

 

Det er positivt at tendensen viser, at der er sket 
en stigning i antallet2 af skoler der har en anti-
mobbestrategi fra 2015 til 2017. Det er dog stadig 
kritisabelt at en relativ stor andel stadig ikke har 
en antimobbestrategi selvom det er et lovkrav. 
Grunden hertil vil blive berørt løbende gennem 
rapporten.

Herudover er der den særligt interessante ka-
tegori ”Uenighed om skole har antimobbestra-
tegi”. Kategorien indgår ikke som et spørgsmål 
i spørgeskemaet. Den er opstået på baggrund 
af en analyse af de besvarelser der er kommet 
fra skoleledere og skolebestyrelsesformænd. 
Analysen viser at der for 8 % af skolernes ved-
kommende (46 skoler) ikke er entydige svar på 
om skolen har en antimobbestrategi. Her mener 
den ene part at skolen har en antimobbestrategi 
på skolen, mens den anden part enten mener det 
modsatte eller ikke ved det. 

2 Da der er usikkerhed om datagrundlaget for undersøgelsen bag kortlægningen fra 2015, er det ikke muligt at benævne  
 en nøjagtig procentvis stigning, men blot udtale sig om en tendens.
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Note: n=608 unikke skoler er repræsenteret som enten hovedskole eller institution uden enheder. Bemærk den sidste 
kategori ”Uenighed om skole har antimobbestrategi” er fremkommet i analyse af skoleledernes og bestyrelsesformænde-
nes besvarelser. 
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Det vidner om, at der på nogle skoler ikke er 
en fælles opfattelse af hvornår noget er en anti-
mobbestrategi, og hvornår noget ikke er. Det kan 
tolkes sådan at det enten ikke er synligt at skolen 
har en antimobbestrategi, eller det ikke er tyde-
ligt at der er tale om en antimobbestrategi. En 
pointe som man også høre fra både skoleledere 
og skolebestyrelsesformænd, er da også at skoler 
har mange forskellige politiker, regler og strate-
gier, og det kan være svært at adskille dem fra 
hinanden. Hvis det derfor ikke står tydeligt frem 
at der her er tale om skolens antimobbestrategi, 
giver det anledning til forvirring. Dette forhold 
betyder også, at troværdigheden af de øvrige 
svar svækkes.

Opmærksomhedspunktet til skolerne må være 
at de skal tydeliggøre og synliggøre at der er 
tale om en antimobbestrategi. Men det er ligeså 
meget et opmærksomhedspunkt til øvrige inte-
ressenter og myndigheder etc. om at tydeliggøre 
over for skolerne hvad en antimobbestrategi 
er, og hvilke kriterier der gør sig gældende for 
strategien. Tallet 78 % siger heller ikke noget om 
kvaliteten af strategien. Er den blot ren formalia 
og et skrivebordspapir, eller en anvendt strategi 
der gør nytte i indsatsen mod mobning på sko-
len?
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Repræsentanter fra forvaltningen i skolebestyrelsen

Forældre som IKKE var i skolebestyrelsen

Repræsentanter i skolebestyrelsen fra lokalsamfundet

Elever som IKKE var i skolebestyrelsen

Personale som IKKE var i skolebestyrelsen

Elever i skolebestyrelsen

Forældre i skolebestyrelsen

Skolebestyrelsesformanden

Personale i skolebestyrelsen

Skoleledelsen

I høj grad

0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke

Del 2: Udformning

Anden del af rapporten handler om udformning 
af antimobbestrategien. Fokus er for det første 
inddragelsesprocesserne i udformningen, og 
for det andet hvad de vægter indholdsmæssigt. 
Både fordi det følger af de lovkrav der lægger 
på folkeskoleområdet, og fordi både inddragelse 
og indhold står helt centralt i forhold til anti-
mobbestrategiens kvalitet og dens potentiale for 
ejerskab bredt blandt fagpersonale, forældre og 
elever.

Hvor meget inddrager vi?

I spørgeskemaundersøgelsen har vi spurgt i hvil-
ken grad henholdsvis skoleledere og skolebesty-
relsesformænd oplever at fagpersonale, forældre 
og elever i og uden for skolebestyrelsen bliver 
inddraget i udformningen af skolens antimobbe-
strategi. I figur 2 ser vi bestyrelsesformændenes 
besvarelse. Figur 2 viser dermed både hvem der 
bliver inddraget ifølge skolebestyrelsesformæn-
denes oplevelse, og i hvilket omfang de bliver 
inddraget.

Som det fremgår af figur 2, er der mange poten-
tielle aktører i en sådan proces. Langt de fleste 
skolebestyrelsesformænd oplever imidlertid at 
det er aktører i skolebestyrelsen der inddrages i 
udformningen og i mindre grad aktører uden for 
skolebestyrelsen. 

Dette billede tegner sig også ud fra såvel skolebe-
styrelsesformænds som skolelederes fortællinger 
i de kvalitative interviews. Her identificerer vi 
ligeledes en mindre inddragende proces der 
netop som figur 2 viser, foregår internt i skole-
bestyrelsen hvor eksempelvis skoleledere eller 
ressourceteam udformer et udkast som herefter 
bliver godkendt af skolebestyrelsen. Grunden til 
denne mindre inddragende proces skyldes for 
det første at for nogle skoler er antimobbestra-
tegien ikke mere end en formel opfyldelse af et 
lovkrav. Det vil blive uddybet nærmere senere i 
rapporten. For det andet skyldes det at for nogle 
skoler er det et spørgsmål om tid. Her vil man 
gerne inddrage flere i udformningen, men har 
ikke den fornødne tid. 

Figur 2 – Svar fra skolebestyrelsesformænd på spørgsmålet: I hvilken grad blev følgende parter inddraget i 
udarbejdelsen af den aktuelle antimobbestrategi?, (%)

Note: n=312. Spørgsmålet er kun besvaret af de skolebestyrelsesformænd, der i spørgeskemaet har svaret ”ja” til spørgs-
målet ”Har jeres skole en antimobbestrategi?”.
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Figur 2 viser dog også at der er aktører ud 
over skolebestyrelsen der bliver inddraget i 
udformningen ifølge skolebestyrelsesformænde-
ne – dog i mindre skala. Det blev nuanceret i de 
kvalitative interviews hvor alle centrale parter 
i og omkring skolen blev inddraget, det vil sige 
fagpersonale, forældre og elever, og hvor vi også 
identificerede mere omfattende og inddragende 
processer. De skoleledere og skolebestyrelses-
formænd som har været igennem en sådan 
proces, fortæller positivt om processen, og 
flere fortæller hvordan de anvendte Redbarnets 
Dropmob-materiale3. En skolebestyrelsesformand 
fortæller her om processen: 

”Vi startede med at holde fællesmøde for alle 
forældre på skolen. Der havde vi ’trivsel’, ’det nye 
mobbesyn’ og ’antimobning’ som tema. Vi havde 
oplæg udefra om det nye mobbesyn, og vi havde 
inviteret forældrene til at indgå i workshops 
efterfølgende. Det gjorde at vi fik nyt feed-in på 
hvad vi skulle have med, og hvad vi skulle væk fra. 
Derefter nedsatte vi en arbejdsgruppe med foræl-
drerepræsentanter, ressourcecenter, og ledelsen. 
Efterfølgende har vi haft hele lærersiden indover. 
Alle har været omkring udarbejdelsen” 

Citatet viser at der er tale om en større proces, 
og som skolebestyrelsesformanden fortalte ef-
terfølgende, har det også taget et år fra arbejdet 
startede til der lå en antimobbestrategi godkendt 
i bestyrelsen.

Dette afsnit vidner om at det er forskelligt i 
hvilket omfang forskellige aktører inddrages i 
udformningen af antimobbestrategien på skolen. 
I det følgende vil vi med afsæt i undersøgelsen 
og anden viden uddybe hvorfor det imidlertid er 
vigtigt at inddrage såvel fagpersonale, forældre 
og elever i aktivt i udformningen af antimobbe-
strategien. For ét er at inddrage, noget andet er 
at gøre det aktivt og involverende. 

Forældrene skal inddrages

Forældrene spiller generelt en væsentlig rolle i 
det forebyggende arbejde på skolen, og de inter-
viewede skoleledere og skolebestyrelsesformænd 
ser derfor en særlig styrke i at inddrage foræl-
drene i skolens trivsels- og antimobbearbejde. 
Det skyldes ikke mindst at forældrene har stor 

indflydelse på hvordan børnene agerer og støtter 
op om fællesskabet i klassen. 

Noget andet er så at få forældrene engageret i 
praksis. Stort set alle de interviewede oplever 
udfordringer med at inddrage og engagere 
forældrene – både generelt set og specifikt i 
forhold til udformningen af antimobbestrate-
gien. Både skoleledere og bestyrelsesformænd 
problematiserer i den forbindelse at forældrene 
er forholdsvis passive når tingene går godt på 
skolen, men meget aktive i form af meninger om 
hvordan tingene skulle have været håndtere når 
der er problemer på skolen. 

Som en skolebestyrelsesformand siger:

”Det er svært at aktivere forældre når det går godt, 
men den dag hvor det går dårligt, har forældrene 
rigtig mange holdninger til hvad der skulle have 
været gjort, eller hvordan tingene skulle have 
været strikket sammen” 

Det er dog ikke alle interviewede der har inddra-
get forældre i udformningen af antimobbestra-
tegien, men de steder hvor de har, har det været 
med forskellige tiltag. Blandt andet til skolefester 
og sociale arrangementer, oplæg, workshops, 
mm. 

Der er således på den ene side et bevidst fravalg 
om at inddrage forældrene, og på den anden side 
forældre der bliver forsøgt inddraget, men ikke 
er engageret og støtter op om antimobbearbej-
det på skolen. Her er det en udfordring at der 
bevidst er skoler der ikke inddrager forældrene 
i udformningen da den manglende inddragelse 
skaber risiko for manglende ejerskab og opbak-
ning blandt forældrene til antimobbestrategien 
og antimobbearbejdet efterfølgende. Det er 
problematisk når man står over for at skulle 
forebygge og bekæmpe mobning i en klasse eller 
på en årgang. Det samme gør sig gældende der 
hvor man forsøger at inddrage uden held.

Det er positivt at nogle skoler forsøger at ind-
drage forældrene i udformningen af antimobbe-
strategien. For som eXbus-forskningen viser, og 
særligt Nina Heins forskning, så har forældrene 
stor betydning for elevernes trivsel i skolen. Helt 
i tråd med både skoleledere og bestyrelsesfor-

3 DropMob har et forløb, hvor skolens fagpersoner, elever og forældre arbejder sammen om at udarbejde en fælles strategi.  
 Her er forældrene blevet inddraget i en løbende proces. Dropmob er udviklet i samarbejde mellem Redbarnet og Skole og  
 Forældre (Redbarnet).
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mænd fremhæver Nina Hein at forældrene har 
et vigtigt medansvar for klassens trivsel og fæl-
lesskab. Nina Hein pointerer dog samtidig at sko-
len som professionel part bør tage tèten, invitere 
forældrene ind og vise vejen (Hein 2015). Skolen 
selv kan altså være årsag til at det ikke lykkedes 
at inddrage trods de gode hensigter. Noget som 
nogle få skoleledere påpeger i interviewene til 
undersøgelsen. De påpeger her at de som skoler 
kan fremstå som små lukkede kulturer der ofte 
har deres egne logikker at arbejde ud fra, og som 
nogle gange er mere fastlåste end hvad godt er. 
Det kan ifølge skolelederne medføre, at foræl-
drene har svært ved at udvise engagement før 
en eventuel krise opstår. En skoleleder bruger en 
spil-metafor og fortæller: 

”Hvad er det for nogle forældre der spiller på vores 
bane? Gælder kun vores regler, og sørger vi for 
at forældrene kan opfylde betingelserne for delta-
gelse? Det tror jeg nogle gange crasher lidt, og så 
kommer forældrene for at skælde ud når krisen er i 
gang. Det er nogle områder hvor vi også er nødt til 
at kigge indad som skole.” 

Afsnittet viser at skolerne har et ansvar for at 
inddrage forældrene i udformningen af antimob-
bestrategien som det første skridt. Når det er 
sket, har skolerne herefter et ansvar for at invi-
tere til inddragende processer hvor det ikke blot 
handler om at informere forældrene, men også 
om reel involvering og aktiv inddragelse. Der er 
forskel på de to ting, og det er vigtigt at skelne 
hvis det skal lykkedes at inddrage og engagere 
forældrene.

Eleverne er eksperter på deres egen hverdag

Også når det gælder inddragelse af elever i pro-
cessen omkring antimobbestrategi, er der stor 
forskel på skolerne. 

Af figur 2 fremgår det at kun 9 % af skolebesty-
relsesformændene i høj grad oplever at elever 
som ikke sidder i skolebestyrelsen, inddrages i 
udformningen af antimobbestrategien. Omvendt 
tyder det på at størstedelen af de elever som 
ikke sider i skolebestyrelsen, ikke inddrages i 
udformningen af antimobbestrategien. Når man 
spørger skolebestyrelsesformændene  hvordan 
disse elever så bliver inddraget, svarer størstede-
len (81 %), at det imidlertid oftest sker gennem 

elevrådet. Elever der ikke sidder i skolebestyrel-
sen eller elevråd, bliver dog – om end i mindre 
skala – inddraget via temadage på årgangen (30 
% af skolebestyrelsesformændene oplyser dette) 
eller via temadage på hele skolen (25 % af skole-
bestyrelsesformændene oplyser dette).  

En skoleleder som igangsatte en omfattende ud-
formning af antimobbestrategien, fortæller hvor-
dan det var at inddrage eleverne ude i klasserne: 

”Det overraskede os egentlig lidt at eleverne var så 
skarpe i forhold til hvad var deres behov er på det 
her område. Jeg synes det var en god proces” 

Det er på den ene side positivt at der på nogle 
skoler igangsættes en udformningsproces hvor 
også elever der ikke sidder i skolebestyrelsen, 
inddrages, og at de bidrager til en givende proces 
hvor eleverne i høj grad bliver hørt og sætter 
deres præg på anti-mobbearbejdet. På den anden 
side kan det virke ærgerligt at elever langt de 
fleste steder ikke inddrages i højere grad end 
undersøgelsen viser. For som netop skolelederen 
ovenfor bemærker, har eleverne – overraskende 
– skarpe inputs til hvad deres behov er på anti-
mobbeområdet. 

De elever vi har talt med i forbindelse med den-
ne undersøgelse, mener ligeledes at det er vigtigt 
at de er med til at udarbejde antimobbestrategi-
en og sætte deres præg på den. I deres tilfælde 
har det handlet om at de enten som elevråd har 
fået antimobbestrategien til kommentering, eller 
at de har været til skolebestyrelsesmøder hvor 
den er blevet kommenteret. Ifølge de elever vi 
har talt med, har der ikke været behov for yderli-
gere inddragelse i udformningen.  

Afsnittet tydeliggør at de voksne der har inddra-
get elever, som ikke sidder i skolebestyrelsen, 
har gode erfaringer hermed, ligesom vi kan 
konkludere at det er væsentligt at eleverne under 
alle omstændigheder inddrages på den ene eller 
den anden måde. Eleverne er eksperter på deres 
egen hverdag og spiller derfor en vigtig rolle i 
udformning af skolens strategi for antimobbe-
arbejdet da de kan bidrage med perspektiver de 
voksne ikke kan se. De er således en vigtig part i 
forhold til at højne kvaliteten af antimobbestra-
tegien.
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Fagpersonalets viden og erfaringer skal i spil

Flere skolebestyrelsesformænd fremhæver 
vigtigheden af at inddrage fagpersonalet i udar-
bejdelsen af antimobbestrategien for at skabe det 
bedste udgangspunkt for arbejdet. Det er der to 
grunde til:

For det første er det fagpersonalet der profes-
sionelt arbejder med problematikker omkring 
mobning og trivsel til daglig, og derfor er eks-
perter på området. Skolebestyrelsen og dennes 
forældrerepræsentanter har ikke viden som 
skolens fagpersonale. De er repræsentanter for 
skolens forældregruppe og har ikke kompetencer 
til egenhændigt at kunne udforme en antimob-
bestrategi hvilket nævnes flere gange i under-
søgelsen. Fagpersonalets viden og erfaringer er 
således en væsentlig ressource i arbejdet med 
udformning af antimobbestrategien. En skolebe-
styrelsesformand formulerer det således: 

”Det er dem der er eksperterne, og dem der er 
rundt om dem, der har det svært i skolen” 

Denne pointe er væsentlig i den henseende at 
der ligger et ansvar hos såvel skolen som øvrige 
interessenter og myndigheder om at klæde en 
skolebestyrelse og dens forældrerepræsentanter 
på til at kunne arbejde konstruktivt og nuanceret 
med at udforme en antimobbestrategi. 

For det andet handler det om at skabe ejerskab 
til strategien. Det er en pointe som står helt cen-
tralt i undersøgelsen. Hvis fagpersonalet ikke har 
været medskaber eller er blevet hørt undervejs i 
processen så kommer de heller ikke til at kende 
til antimobbestrategien eller tage den til sig. En 
skolebestyrelsesformand fortæller:

”Vi skal have fat i alle lærerne, hvad de tænker, og 
hvordan de gør det her i praksis. Det gør at vi har 
et produkt alle kender og tager ejerskab over. De 
ved hvordan de skal arbejde med det” 

Det understøtter blot igen at det er vigtigt at 
inddrage fagpersonalet ud over skolebestyrelsen. 
Både for at få fagpersonalets viden og erfaringer 
sat i spil og derigennem få relevante input og sik-
re antimobbestrategiens kvalitet, og i lige så høj 
grad for at sikre antimobbestrategiens ejerskab 

blandt skolens aktører. I dette tilfælde skolens 
personale som i den grad har en rolle at udfylde i 
forhold til skolens antimobbearbejde. 
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Hvad indeholder antimobbestrategien? 

I Del 1 kunne vi blandt de adspurgte konstatere 
forvirring på nogle skoler om skolen i det hele 
taget har en antimobbestrategi. Ikke uventet 
viser undersøgelsen derfor også at der hersker 
forvirring om hvad antimobbestrategien skal in-
deholde. Det gør sig gældende for skoleledere og 
skolebestyrelsesformænd i interviewene, ligesom 
det er en pointe fra spørgeskemaundersøgelsen. 

Figur 3 viser at den største udfordring i forbin-
delse med at udforme antimobbestrategien også 
er uenighed om hvad den skal indeholde. 14% af 
skolebestyrelsesformændene oplever udfordrin-
ger med at udforme antimobbestrategien, og 41% 
af disse oplever at det handler om uenighed om 
indhold. Spørger man skolelederne, er der 10 % 
der oplever udfordringer i forbindelse med at ud-
forme antimobbestrategien, og herudaf oplever 
33 % at det skyldes uenighed om indhold. 

Det er måske ikke overraskende, at der opstår 
uenighed om indhold. Undervisningsmiljølovens 
umiddelbare ordlyd giver ikke umiddelbart rum 
for dybere indsigt i, hvad antimobbestrategien 
skal indeholde. Loven fastslår at folkeskoler, 
øvrige grundskoler og ungdomsuddannelser skal 
have en antimobbestrategi herunder en strategi 
mod digital mobning. For kommunale skoler og 
kommunale internationale grundskoler gælder, at 
der er som en del af deres værdiregelsæt4.

I figur 4 ser vi skoleledernes besvarelser på 
spørgsmålet om hvad deres antimobbestrategi 
indeholder. Her angiver 87 %, at deres antimob-
bestrategi indeholder en definition på mobning, 
og 81 % angiver at den indeholder forslag til en 
konkret handleplan. 

I det følgende undersøger vi hvorfor mange 
skoler netop vægter en definition på mobning i 
deres antimobbestrategi. Interviewene nuancere-
de dette hvilket vil blive uddybet herunder.  

Definition på mobning 

Som vi så ovenfor i figur 4 indeholder langt stør-
stedelen af antimobbestrategierne, ifølge skolele-
derne i spørgeskemaundersøgelsen, en definition 
på mobning. Både skolelederne og skolebesty-
relsesformændene der deltog i interviewene, og 
hvis skoler havde en antimobbestrategi, fortalte 
alle at den indeholder en definition på mobning. 
Det er der særligt tre årsager til: 

For det første skelner vi i Danmark imellem et 
”nyt” og et ”gammelt” mobbesyn hvilket er med 
til at skabe forvirring omkring selve fænomenet 
mobning. Kort fortalt handler det om at det 
gamle mobbesyn der har domineret forståelsen 
af mobning de sidste 30-40 år i Skandinavien, er 
udviklet af svenskeren Dan Olweus og stammer 
fra en individpsykologisk tænkemåde. Her ses 
mobning som individualiserede handlinger der 
fæstnes til individers indbyggede egenskaber. 

Uenighed om indhold

Uenighed om form

Manglende viden om mobning

Manglende retningslinier for og vejledning om indhold

Manglende prioritering af opgaven med at udarbejde antimobbestrategi

Mangel på inddragelse af relevante ressourcepersoner

Mangel på tovholder, der tager ansvar for udabejdelsen af antimobbestrategi

Andet, skriv her:

SkolelederBestyrelse

33
41

30
36

24
29

12
21

12
10

12
10

58
43

9
36

Note: n (bestyrelsesformand)=42. n (skoleleder)=33. Spørgsmålet er kun besvaret af de skolebestyrelsesformænd og skole-
ledere, der i spørgeskemaet har svaret ”ja” til spørgsmålet ”Har jeres skole en antimobbestrategi?” samt ”ja” til spørgsmålet 
”Er I stødt på udfordringer undervejs i udarbejdelsen af den aktuelle antimobbestrategi?”. Andet-kategorien indeholder rela-
tivt mange besvarelser. En analyse af de kvalitative svar viser, at der ofte er tale om en udfordring i forhold til tid og nå det..

Figur 3 – Hvilke udfordringer er I stødt på undervejs i udarbejdelsen af den aktuelle antimobbestrategi? 

Det er muligt at sætte flere kryds, (%) 

4 ”Lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø” af 14/03/2001 nr. 166 med ændringer jf. lov nr. 311 af 4/4/2017.  
 Dykker man mere ned i forarbejderne er det tydeligere, hvad hensigten og forventningerne er.
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Den gængse opfattelse i denne tradition er at 
der er en ’mobber’, og der er et ’offer’, og der 
skal fordeles skyld og skam (Christiansen 2011). 
Det nye mobbesyn der kommer i kølvandet på 
eXbus-forskningen, bevæger sig væk fra denne 
individpsykologiske forklaring og betragter i ste-
det mobning som et socialt fænomen. Her er for-
klaringen på hvorfor mobning finder sted, at der 
eksisterer undertrykkende eller dysfunktionelle 
gruppedynamikker. Mobning betragtes således 
i den nye forståelse som et gruppefænomen, og 
hvor løsningen på mobning skal findes i fælles-
skabet (Hansen 2016 & Christiansen 2011). 

I forlængelse heraf, er det væsentligt at bemær-
ke, at netop eleverne oplever behov for en defini-
tion på mobning i antimobbestrategien. Eleverne 
er sjældent klar over om der er tale om decideret 
mobning eller drilleri. Den der mobber, ved ikke 
nødvendigvis at det han eller hun udsætter en 
skolekammerat for, er mobning. De fortæller det 
således:

”Man kan aldrig sige at det du har gang i der, er 
mobning for man kan aldrig sige hvad er mobning. 
Hvad er mobning egentlig?” Elev, 9. klasse
”Jeg tror mobbeofferet og mobberen har forskellige 
holdninger til hvornår det er mobning. Mobberen 
er mere sådan ”Det er bare for sjov”. Jeg håber 
ikke der er mange der går ud og siger ”Jeg vil ud 
og mobbe dig”. Elev, 9. klasse 

For det andet fremhæves det at der er gået 
inflation i selve ordet mobning. En inflation der 
medfører at begrebet udhules og mister sin be-
tydning. En skolebestyrelsesformand fortæller:

”Der er så meget fokus på mobning så hver gang 
man har det skidt så er det mobning, og det er 
altså ikke rigtigt. Du er blevet drillet i dag, og det 
er også skidt, og det skal du heller ikke, men det 
betyder ikke at du er blevet mobbet” 

Og en skoleleder fortæller:

”Der kan godt opstå en devaluering af sproget, at 
det bliver udhulet. Det er blevet brugt så meget at 
det mister sin oprindelige vigtighed og betydning” 

Skoleledere og skolebestyrelsesformænd oplever 
at mobning bliver brugt i så mange forskellige si-
tuationer og blandt andet ved simplere drillerier 
at det har mistet sin vigtighed og betydning. 

For det tredje og i forlængelse af de to forrige 
pointer fremhæver nogle skoleledere og sko-
lebestyrelsesformænd at selve processen med 
at udforme antimobbestrategien, samtidig er 
med til at skabe forståelsen af mobbebegrebet. 
Processen afstedkommer en værdiafklaring hvor 
man som skole får talt igennem og defineret 
hvordan man forstår og handler på mobning. En 
skoleleder fortæller om den udformningsproces 
de netop har været igennem: 

”Det er jo så også det der gør, man bliver gjort 
bevidst om hvad gør vi ved det, og hvad tænker vi 
om det og får en samtale. Det er da lang tid siden 
at jeg har oplevet at alle parter blev så inddraget” 
Og en skoleleder fortæller videre om udarbejdel-
sen af deres værdiregelsæt og antimobbestrategi: 

”Øvelsen er rigtig god og opdragende. Det er fint 
for så skal man tænke over hvad er det så er vi 

Figur 4 – Svar fra skoleledere på spørgsmålet: Hvad indeholder jeres aktuelle antimobbestrategi? Det er muligt 
at sætte flere kryds, (%)

Andet, skriv her:

Andre definitioner (fx. definition på trivsel, venskab, konflikt etc.)

Afklaring af tovholder på forskellige indsatser

Forslag til konkret handleplan

Definition på mobning

Skoleleder

9

58

61

87

81

Note: n=320. Spørgsmålet er kun besvaret af de skoleledere, der i spørgeskemaet har svaret ”ja” til spørgsmålet ”Har jeres 
skole en antimobbestrategi?”.
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synes, og man får repeteret og afklaret de værdier 
man laver skole efter.” 
Undersøgelsen viser således både hvorfor 
antimobbestrategien ifølge skoleledere, be-
styrelsesformænd og elever skal indeholde en 
definition på mobning, men også hvorfor selve 
udformningsprocessen er væsentlig. 

På tværs af interviewene er det derfor en helt 
central pointe at antimobbestrategien kan være 
med til at skabe en forståelse for hvad mobning 
er, og et fælles ståsted og grundlag som skolen 
hviler på og arbejder ud fra. Den er således med 
til at danne en ramme og et udgangspunkt for 
antimobbearbejdet. Som en skolebestyrelsesfor-
mand fortæller:

”De ting der er skrevet ned, er grundlaget, og det 
gennemsyrer skolen” 

Forskning omkring eXbus viser da også at for 
at forebygge og bekæmpe mobning, er det helt 
essentielt at der skabes en fælles forståelse af og 
indgangsvinkel til mobning (Børns Vilkår et al. 
2016).

Et er dog at være enig om at antimobbestrate-
gien skal indeholde en definition på mobning, 
noget andet er, hvordan definitionen nedskrives. 
Hertil er der forskellige betragtninger.

Nogle skoleledere og skolebestyrelsesformænd 
fortæller om fordele ved i antimobbestrategien 
at have en tjekliste i forhold til hvornår der er 
tegn på mobning. Andre er modstandere heraf 
udfra en betragtning om at mobbebegrebet er 
en så kompleks størrelse at det ikke kan sættes 
på formel og forstås ud fra en tjekliste eller en 
overordnet handleplan for den sags skyld. En af 
årsagerne til denne generelle modstand imod an-
timobbestrategien er ikke mindst pointen om det 
nye og det gamle mobbesyn. Nogle af de skolele-
dere der er meget optagede af det ny mobbesyn, 
og som lægger stor vægt på fællesskabsdyna-
mikker i anti-mobbearbejdet, oplever problemer 
med at udarbejde en antimobbestrategi. Som en 
skoleleder siger: 

”Hvis man tænker meget positivistisk om det. Altså 
lineært. Og siger ”Okay, her er der 20 spørgsmål, 
hvis du på 12 ud af 20 kan svare sådan her så er 
der sandsynlighed for dit barn bliver mobbet – slå 
om på side to. På side to står der hvis dit barn så 
bliver mobbet, kan du gøre følgende ting”. Sådan 
en strategi kan du godt have, sådan en strategi 
giver jeg ikke så meget for” 

Det stiller disse skoleledere i en udfordret po-
sition i forhold til antimobbestrategien for, som 
anført tidligere, er mobning en kompleks stør-
relse der er svær at sætte på formel, men som 
omverdenen samtidig efterspørger en konkret 
forståelse og plan for. Denne pointe understreges 
særligt i forhold til forældresamarbejdet. En 
skoleleder fortæller:

”Men jeg oplever også en efterspørgsel på ’Hvad 
gør I som skole hvis mit barn bliver mobbet, hvor 
kan jeg læse det henne? Der vil man som forældre 
rigtig gerne have en eller anden form for tjekliste”
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I høj grad

I nogen grad

I mindre grad

Slet ikke

20

52

23

5

Del 3: Anvendelse

Tredje del af rapporten handler om antimobbe-
strategiens anvendelse på skolerne. Her sætter vi 
i særlig grad fokus på hvordan strategien opleves 
forankret og anvendt blandt skolebestyrelsen, 
skoleledelsen og eleverne. 

Fagpersonale og bestyrelse

Mange af de interviewede skoleledere og skole-
bestyrelsesformænd er på forskellige stadier i 
forhold til antimobbestrategien. Nogle har haft 
en i mange år, andre har netop lavet den færdig, 
men endnu ikke anvendt den, og andre igen har 
slet ikke en antimobbestrategi. Når vi udtaler 
os om enten skolebestyrelsesformændene eller 
skolelederne i dette afsnit, referer det derfor til 
den gruppe der har haft en antimobbestrategi i 
længere tid, og som har erfaringer med at anven-
de den. 

Bestyrelsen mangler indsigt

I kortlægningen af antimobbestrategier fra 2015 
som sætter fokus på skolebestyrelsens arbejde 
med antimobbestrategier, konkluderer Oxford 
Research at der tegner sig et billede af at skole-
bestyrelsesformændene udarbejder strategien, 
men mister følingen med den når den skal ekse-
kveres (Oxford Research 2015). Det billede tegner 
sig også i nærværende undersøgelse. 

Vi har i spørgeskemaet spurgt skolebestyrelses-
formændene ”I hvilken grad har du indsigt i sko-
lens brug af antimobbestrategien?”. Som det ses i 
figur 5 angiver 52 % angiver at de nogen grad har 
indsigt i skolens brug af antimobbestrategiens. 
Der er imidlertid næsten en tredjedel (28 %) af 
skolebestyrelsesformændene der slet ikke eller 
kun i mindre grad har indsigt i skolens brug af 
antimobbestrategien. 
 

Figur 5 – Svar fra skolebestyrelsesformænd på 
spørgsmålet: I hvilken grad har du indsigt i skolens 
brug af antimobbestrategien?, (%)

I folkeskolelovens § 44 står det anført at skole-
bestyrelsen skal føre tilsyn med skolens virksom-
hed, herunder antimobbestrategien. Det er derfor 
problematisk at en relativ stor andel af skolebe-
styrelsesformændene  ikke oplever at have ind-
sigt i skolens brug af antimobbestrategien. Hertil 
kommer at over halvdelen af skolebestyrelsesfor-
mændene i spørgeskemaundersøgelsen angiver 
at de kun bruger antimobbestrategien i mindre 
grad (37 %) eller slet ikke bruger den (16 %) i 
forbindelse med deres skolebestyrelsesarbejde 
(Bekendtgørelse af lov om folkeskolen). 

Interviewene viser dog at det ikke er fordi skole-
bestyrelsesformændene ikke bakker op om anti-
mobbestrategien. Det gør de, og de ser den som 
et vigtigt værktøj på skolen. I de tilfælde hvor de 
bruger antimobbestrategien i forbindelse med 
deres skolebestyrelsesarbejde, handler det om at 
de selv er ude at fortælle om antimobbestra-
tegien til eksempelvis forældremøder eller har 
antimobbestrategien til revidering. Der er dog 
flere der ikke bruger den direkte, men nærmere 
er i berøring med den i enkelte mobbetilfælde. 
Eksempelvis når forældre henvender sig direkte 
til dem, eller når de bliver orienteret om en sag 
på enkeltsagsniveau. Skolebestyrelsesformænde-

Note: n=294. Spørgsmålet er kun besvaret af de skolebe-
styrelsesformænd, der i spørgeskemaet har svaret ”ja” til 
spørgsmålet ”Har jeres skole en antimobbestrategi?”.
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ne anser det imidlertid ikke for problematisk at 
de spiller en minimal rolle i forhold til antimob-
bestrategien når den er udformet. Som en siger:

”Når vi laver den, er det i tiltro til at de professio-
nelle tager det alvorligt og bruger det vi er blevet 
enige om” 

Undersøgelsen viser at flere skolebestyrelses-
formænd ikke er engageret synderligt meget i 
antimobbestrategien efter dens udformning. Det 
tyder på at det i høj grad er skolens fagpersonale 
der i praksis har ansvaret for at antimobbestra-
tegien bliver anvendt. Noget der, selvom det 
modsatte bliver anført oven for, er problematisk. 
Dels set i lyset af skolebestyrelsens forpligtelse 
til at føre tilsyn, og dels fordi det kan svække 
forankring og ejerskab blandt alle vigtige aktører 
i og omkring skolen. 

Skolelederne har forskellige anvendelsesstrategier 

I figur 6 ser vi hvordan skolelederne som har en 
antimobbestrategi, angiver de bruger den i deres 
skolelederarbejde. Her kan vi se at over halvde-

len af skolelederne dels bruger antimobbestrate-
gien i forbindelse med en konkret mobbesag (68 
%), dels som orientering til elever og forældre 
(67 %), dels ved skolebestyrelsesmøder (55 %). 

Af de 68 % af skolelederne der bruger anti-
mobbestrategien i forbindelse med en konkret 
mobbesag, viser spørgeskemaundersøgelsen at 
det er 48 % der bruger den hver gang der er en 
mobbesag. 31 % bruger den nogle gange, og 19 % 
svarer at de sjældent bruger den. 

Når vi taler med skolelederne om hvordan de 
anvender antimobbestrategien, er billedet dog 
mere sammensat da nogle skoleledere er positivt 
stemt i forhold til antimobbestrategien, men der 
er i høj grad også skoleledere der er negativt 
stemt. 

Figur 6 – Svar fra skoleledere på spørgsmålet: Hvordan bruger du antimobbestrategien som en del af dit 
skolelederarbejde? Det er muligt at sætte flere kryds, (%)

Note: n= 257. Spørgsmålet er kun besvaret af de skoleledere, der i spørgeskemaet har svaret ”ja” til spørgsmålet ”Har 
jeres skole en antimobbestrategi?”.
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Ud fra skoleledernes fortællinger er der tre til-
gange til anvendelse af antimobbestrategien. 

Der er for det første de skoleledere der anvender 
antimobbestrategien, eksempelvis i forbindelse 
med konkrete mobbesager. Det er dog et fåtal af 
de interviewede.

Der er for det andet de skoleleder der mener at 
antimobbestrategien fungerer som et fundament 
de arbejder ud fra, men sjældent skeler til i hver-
dagen. Derfor mener de at den bliver anvendt. 
Som to fortæller:

”Nej, det er jo ikke dødt. Det er en beskrivelse af 
en kultur som er vigtig at forholde sig til. Det er 
vigtigt den er der”
 
Og en anden fortæller:  

”For os er det meget en beskrivelse af hvad vi gør, 
men det er ikke en vi har fremme. De ting der står 
på den, er ting vi gør i forvejen” 

For det tredje er der de skoleledere som mener 
at antimobbestrategien er rene formalia, og 
derfor er et skrivebordspapir der ikke har nogen 
nytte. Ifølge disse skoleledere håndterer man 
trivsel og antimobbearbejde uanset antimobbe-
strategi. En pointe vi uddyber herunder. 
         
Men kan fokus på mobning være negativt?  
Undersøgelsens kvalitative perspektiver viser at 
der blandt flere skoleledere er en negativ diskurs 
omkring antimobbestrategien. Det skyldes ifølge 
skolelederne at antimobbestrategien insisterer 
på at sætte fokus på den negative side af trivsels-
aspektet, nemlig mobning. Ifølge dem kan dette 
insisterende fokus være med til at fremavle mere 
mobning. Skolelederne mener derfor at fokus 
bør ligge på trivselsaspektet og det forebyggende 
arbejde der ligger heri. En skoleleder forklarer 
det på følgende måde: 

”Vi snakker med børnene om hvad vi gerne vil 
have mere af, og hvad der virker godt. Det er med 
til at flytte fokus. Forstået på den måde at man 
ikke behøver en liste over tegnene på mobning. 
Fordi man snakker mere om det, man gerne vil 
have og prøver at fokusere mindre på det man ikke 

vil have. Derfor er antimobbestrategien også gam-
meldags. Vi bruger ikke antimobbestrategien” 

Den betragtning støttes af Stine Kaplan Jørgen-
sen. I sin ph.d. ”Mobning og interventioner – 
positioneringsanalyser af gruppesamtaler med 
børn” undersøger hun mobbeinterventioner på 
danske folkeskoler. En af Kaplans hovedkon-
klusionerne er at der ikke findes noget quick 
fix mod mobbeproblemer, og at italesættelsen 
af mobning kan være med til at fremme eller 
bibeholde mobning. Hendes anke går på at selve 
interventionsarbejdets og samtalens fokus på 
mobning kan have skadelig betydning for elever-
ne. Ifølge Kaplan ser de voksne ikke magtpositi-
onerne der er på spil blandt eleverne, og dermed 
vil de mobbemønstre der allerede eksisterer, 
blive cementeret yderligere snarere end blive 
affærdiget gennem interventionerne. Det skyldes 
at eksisterende inklusions- og eksklusionspro-
cesser blandt eleverne ikke bliver holdt fra døren 
i interventionerne, men at mobbemønstrene 
reetableres og forstærkes (Kaplan 2016). Kaplan 
påpeger at man for at komme mobning til livs, 
skal lade anti-mobbearbejdet være en del af det 
forebyggende arbejde og en integreret del af 
det daglige pædagogiske arbejde (Pædagogisk 
Extrakt 2017). Denne betragtning støttes af skole-
lederne i nærværende undersøgelse.

For nogle skoleledere er antimobbestrategien, 
som tidligere antydet, rene formalia. Nogle har 
endda bevidst fravalgt antimobbestrategien 
grundet dens fokus på mobning. En skoleleder 
fortæller: 

”Mobbeplaner – uanset om de er der eller ej –, så 
griber man ind i mistrivsel. Det her er jo bare et 
papir som vi er blevet bedt om at lave, hvis man 
skal sige det groft. Papir eller ej, så gør vi det jo. 
Det er ikke fordi det ligger der vi gør det.” 

I den optik er det dog relevant at overføre en 
anden pointe fra Kaplans ph.d.-afhandling. Kap-
lan er optaget af sproget, og hvordan vi igennem 
sproget skaber positioner og magtstrukturer. 
Kaplan giver et eksempel på at det positive fokus 
og den positive sprogkodning som eksisterer 
i selve interventionerne, lægger et normativt 
pres på hvad man ytrer sig om og ikke ytrer sig 
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om. Det bevirker at kritik bliver udgrænset, og 
at eleverne bliver begrænset i deres mulighed 
for at forhandle de positioner de placeres i. Det 
positive fokus på hvad der virker, bliver hermed 
en devaluerende faktor (Kaplan 2016). Her kan 
man med fordel drage en parallel til skoleleder-
nes ønske om at fokusere på den positive del 
af trivselsarbejdet. Faren er nemlig at der, med 
ønsket om at fokusere på det positive, skabes et 
rum hvor italesættelsen af mobning på skoleplan 
udebliver. Der bliver også her tale om et nor-
mativt pres for hvad man ytrer sig om. Dermed 
bliver ønsket om at sætte fokus på det positive 
i trivselsarbejdet en faktor der kan være med til 
at usynliggøre mobning som en problematik der 
faktisk finder sted. 

Pointen er at man selvfølgelig skal fokusere på 
det positive i trivselsarbejdet. Men er der tale om 
’et-enten-eller’? Som ovenstående viser, kan der 
være en fare ved denne insisterende på at frem-
hæve da man risikerer at lukke øjnene for at der 
reelt kan foregå mobning, og at børn kan komme 
i klemme i det positives navn.

Et redskab i forældresamarbejdet 

Både skolebestyrelsesformændene, de skole-
ledere der er negativt stemt over for antimob-
bestrategien, og de skoleledere der er positivt 
stemt, mener at antimobbestrategien er et vigtigt 
redskab i forældresamarbejdet. Del 2 påpeger 
at mobning kan være svært at forstå som fæno-
men. Det oplever både skoleledere og skolebesty-
relsesformænd også er tilfældet for forældrene. 
De oplever af den grund at der blandt forældrene 
er en større efterspørgsel på viden om hvad sko-
len gør hvis mobning finder sted. 

Det er tydeligt at skolelederne og skolebestyrel-
sesformændene derfor påskønner muligheden 
for at have en strategi at fremvise over for 
forældrene. Dels fordi den er med til at begrunde 
skolens handlinger i mobbesager og ved foræl-
dreklager, og dels fordi der er efterspørgsel fra 
forældresiden i forhold til hvad skolen gør mod 
mobning. 

Som en skolebestyrelsesformand fortæller:

”Den er god for skolen hvis de har fået forældrekla-
ger om at de ikke gør det godt nok. For så tager vi 
strategien frem og kigger, hvad vi har gjort. Bum. 
Der er den god.” 

Som tidligere nævnt er det skolelederne der 
stiller sig mest kritiske over for antimobbestra-
tegien, og hvor den af nogle vurderes som rene 
formalia. Men det er også den gruppe hvor en 
del ser stor værdi i antimobbestrategien. Som en 
skoleleder fortæller da vi taler om forældresam-
arbejdet:  

”De ting der står i antimobbestrategien, er ting vi 
gør i forvejen. Men nu kan vi lidt lettere retfærdig-
gøre det for det er jo en del af antimobbestrategien.” 

Antimobbestrategien bliver i den optik et red-
skab skolen anvender for at legitimere deres 
handlinger og valg over for skolens forældre i 
konkrete situationer.

Eleverne kender ikke antimobbestra
tegien, men ser dens potentiale

”Man kan aldrig sige at det du har gang i, det er 
mobning, fordi man kan aldrig sige hvad der er 
mobning. For hvad er mobning egentlig?” Elev, 9. 
klasse

Citatet kommer fra en elev mens vi taler om at 
det kan være svært at sige til nogle klassekam-
merater at der er tale om mobning. For mobning 
er svært at forstå. Vi har gennemført tre gruppe-
interview med elevrådsrepræsentanter i forbin-
delse med undersøgelsen til denne rapport. Det 
ene interview var præget af elever som nærmest 
blev trætte af at skulle tale om mobning og triv-
sel da de har talt om mobning i al deres skoletid. 
I de to øvrige gruppeinterviewsfortæller eleverne 
imidlertid at der alt for lidt fokus på mobning 
blandt elever på deres skoler. Deres fortællinger 
understøtter opfattelsen af at elever kan komme 
i klemme når man som skole vælger at sætte 
fokus det positive i trivselsarbejdet fremfor at 
tale om mobning. 

Den manglende italesættelse og synliggørelse af 
mobning har ifølge disse elever den konsekvens 
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at der kan opstå en manglende forståelse for 
hvad mobning er blandt elever. Det medfører, 
ifølge eleverne, at mobningen fortsætter fordi 
eleverne ikke kender grænsen. Den manglende 
italesættelse af mobning har også den konse-
kvens at nogle elever ikke tør sige hvis de bliver 
mobbet. Den stilhed der således opstår omkring 
mobning på disse elevers skoler, mener de kan 
være med til at bibeholde dårlige mønstre. 

To elevrådsrepræsentanter fortæller hvorfor anti-
mobbestrategien er vigtig for dem: 

”Det er et problem at man som elev føler proble-
merne ikke er store nok, eller at man ikke rigtig 
bliver mobbet. Det er vigtigt at eleverne ved at vi 
har nogle politikker omkring det. Og vi har nogle 
handlinger der hjælper til de kan trives bedre, og 
du kan godt bare sige det her til læreren.” 

”Nogen gange ved mobberen ikke, han mobber. Så 
hvis man kan få ham til at høre antimobbestrategi-
en og tænke over det, så kan det være, han tænker 
over det han gør” 

Elevernes pointe er at antimobbestrategien i 
den optik kan spille en vigtig rolle, og at den kan 
være det værktøj der råder bod på den manglen-
de italesættelse og synliggørelse af mobning. 

Eleverne i to af gruppeinterviewene ser således 
antimobbestrategiens potentiale hvorfor forank-
ringen af den også har stor betydning for dem. 
Fælles for alle de interviewede elever var at de 
var bekendt med at der er noget der hedder en 
antimobbestrategi på skolen, men derudover 
kendte de ikke nærmere til strategiens indhold 
selvom den enten havde været oppe at vende 
på et elevrådsmøde eller var blevet diskuteret i 
skolebestyrelsen.  

Elevrådsrepræsentanterne mener dog selv at 
de kan spille en stor rolle i forbindelse med for-
ankring af antimobbestrategien blandt de øvrige 
elever. De kan tage den op på elevrådsmøder og 
fortælle om antimobbestrategien ude i klasserne. 
For som to elever siger:

”En mand på 45 kan mobbe ligesom en dreng 
på 11. Det eneste vi kan gøre, er at synliggøre 
mobning endnu mere og gå rundt i klasserne og 
fortælle om det vi snakker om i elevrådet” 

”Det skal ikke blive et dokument der ligger et eller 
andet sted på hjemmesiden eller en plakat. Det er 
ikke nok at en lærer bare fortæller om det. Hvor 
mange lytter lige efter der? Det giver noget når vi 
som samlet front går ud og fortæller om det” 
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Del 4: Sammenfatning

Denne rapport har sat fokus på folkeskolers 
arbejde med antimobbestrategier. Rapporten 
har igennem tre dele set nærmere på hvad 
status er på skolerne, hvordan skoler udformer 
antimobbestrategier, og hvordan de anvender 
dem. Skoleledere, skolebestyrelsesformænd og 
elevrådsrepræsentanter har bidraget med deres 
perspektiver og givet os indblik i deres oplevelser 
og erfaringerne i dette arbejde. 

Rapporten viser at mange skoler efterhånden 
har en antimobbestrategi, men at der desværre 
stadig er skoler som ikke har. Herudover er der 
også skoler hvor der er forvirring om hvorvidt 
skolen har en antimobbestrategi. Her er anti-
mobbestrategien først og fremmest udfordret 
når skoleleder og skolebestyrelsesformand enten 
ikke er enige eller ikke ved om der er antimobbe-
strategi på skolen. Det tyder enten på usikkerhed 
omkring hvad en antimobbestrategi er, eller at 
skolen har en antimobbestrategi, men at den 
ikke er synligt. 

Det skal fremgå tydeligt at der er tale om en 
antimobbestrategi, og strategien skal være synlig 
på skolen – både blandt fagpersonale, forældre 
og elever. Derfor er det vigtigt blandt andet at 
inddrage skolens parter i udformningen. Rap-
porten skitserer således hvordan kvaliteten af og 
ejerskabet til antimobbestrategien styrkes når 
forskellige parter inddrages i udformningen. Un-
dersøgelsen viser dog at udformningen som of-
test sker i regi af skolebestyrelsens medlemmer, 
og at omfanget af inddragelse således varierer 
meget fra skole til skole. Antimobbestrategien 
støder således på et par udfordringer. Nemlig 
dels at mange relevante perspektiver ikke bliver 
inddraget, og dels at ejerskabet blandt de der 
ikke sidder i skolebestyrelsen mindskes.

Ser vi på indholdet i antimobbestrategien, finder 
vi at definitioner på mobning vægtes højt. Under-
søgelsen viser at det er her antimobbestrategiens 
styrke i særlig grad skal findes. Mobning som 
fænomen er svært at forstå. Netop udformnin-
gen af en strategi der sætter fokus på mobning, 

er imidlertid med til skabe en fælles forståelse 
og fælles værdiafklaring i forhold til hvordan 
skolen anskuer og forstår mobning. Den er med 
til at skabe en ramme og fundament for skolens 
antimobbearbejde.

Skolens antimobbestrategi skal fra skrivebordet 
og ud og leve blandt forældre, elever og fagper-
sonale. Her støder den igen på udfordringer. 
Undersøgelsen viser der blandt en stor del 
af skolelederne findes en del modstand mod 
antimobbestrategien. Det handler om at anti-
mobbestrategien insisterer på at sætte fokus på 
mobning fremfor trivsel. På den måde flyttes 
fokus fra den positive side af trivselsarbejdet til 
den negative side hvilket i værste fald kan være 
med til at fremavle mobning. Skolebestyrel-
sesformændene bakker mere entydigt op om 
antimobbestrategien. Udfordringen er imidlertid 
at indsigten og berøringen med skolens brug af 
antimobbestrategien ofte er ikke-eksisterende 
blandt mange skolebestyrelsesformænd. Dette er 
særlig problematisk set i et tilsynsperspektiv.

Undersøgelsen viser også at eleverne desværre 
ikke har stor viden om antimobbestrategien, men 
at den ifølge dem ikke desto mindre har stor 
værdi. Antimobbestrategiens styrke er, ifølge 
eleverne, at den kan være med til at synliggøre 
og italesætte mobning blandt elever. 

Både skolebestyrelsesformænd, kritiske og 
mindre kritiske skoleledere mener at antimob-
bestrategien er et vigtigt redskab i forældresam-
arbejdet. Den er med til at legitimere og anvise 
skolens politik over for forældre. 

Rapportens perspektiver og pointer vil forhå-
bentlig bidrage til refleksion og dialog omkring 
arbejdet med antimobbestrategier. Det handler 
om at forstå mobningens væsen, synliggøre det 
og tage hånd om det. Både på landets folkeskoler, 
men også på landets øvrige grundskoler hvor der 
hver dag er fokus på elevernes trivsel.

23





Del 5: Anbefalinger

Fra 1. oktober 2017 skal alle grundskoler og 
ungdomsuddannelser have en antimobbestra-
tegi. I denne del har vi derfor samlet en række 
anbefalinger, som tager afsæt i de pointer, der 
er fremhævet i rapporten og DCUM’s egne 
erfaringer. Forhåbentligt kan de understøtte jeres 
trivselsarbejde, og skabe grobund for dialog og 
refleksion i jeres fremtidige arbejde med anti-
mobbestrategien.

Generelle anbefalinger

•  Vær bevidst om at hverdagens trivselsarbejde 
har fokus på både de positive og de negative si-
der af trivsel. Det handler ikke om enten-eller, 
men om både-og. Et ensidigt fokus på mobning 
kan givetvis fremavle mobning, og omvendt 
kan et ensidigt fokus på det positive og en 
manglende italesættelse af mobning, få børn 
til at føle sig i klemme, hvis de har en negativ 
oplevelse.

•  Prioritér som ledelse den nødvendige tid og 
de nødvendige ressourcer til at få udformet 
en relevant og brugbar antimobbestrategi. 
Afsæt desuden ressourcer og tid til at sikre 
forankring blandt skolens elever, forældre og 
fagpersonale.

•  Tydeliggør at det er tale om en antimobbestra-
tegi og synliggør sammenhængen til skolens 
øvrige trivselsfremmende politikker og strate-
gier.

Anbefalinger til udformningen af  
antimobbestrategien

Vær bevidst om at inddrage både forældre, elever 
og fagpersonale, når I skal udforme jeres anti-
mobbestrategi. Det sikrer også, at I får vigtige 
input til antimobbestrategien og det forebyggen-
de arbejde, og det er samtidig med til at etablere 
ejerskab blandt alle parter. 

•  Forældrene skal ikke bare informeres om 
antimobbestrategien, men også involveres i 
arbejdet med at udforme den. De er en vigtig 
part i det forebyggende arbejde og deres invol-

vering er derfor afgørende. Vær derfor bevidst 
om at sætte retning og invitér forældrene til 
at deltage i udformningen af antimobbestrate-
gien eksempelvis på forældremøder eller via 
udvalgte kontaktforældre.

•  Eleverne og elevernes stemme er vigtig – også 
de elever som ikke nødvendigvis sidder i elev-
rådet eller er i skolebestyrelsen. Inddrag derfor 
eleverne på de enkelte klassetrin, f.eks ved at 
få eleverne til at opstille klasseprincipper for 
god adfærd eller arbejde med konkrete cases 
om mobning. Elevernes bidrag kan med fordel 
indgå i skolens antimobbestrategi.

•  Fagpersonalet spiller en vigtig rolle i det fore-
byggende arbejde, og de repræsenterer stærke 
faglige og pædagogiske kompetencer. Deres 
viden og input er derfor vigtigt i udformningen 
af antimobbestrategien. Vær generelt opmærk-
som på, at alle personalegrupper får mulighed 
for at komme med input, og udvælg en bred 
medarbejderskare til arbejdet med at udforme 
antimobbestrategien.

Indhold

•  Der er en væsentlig forskel mellem forebyggel-
se af mobning og håndtering af mobning. Det 
er derfor vigtigt at gøre sig overvejelser om 
begge dele i sin antimobbestrategi. Antimob-
bestrategien skal sætte en ramme for skolens 
indsats mod mobning og samtidig være fore-
byggende. I konkrete mobbesager udfærdiges 
desuden en handlingsplan til bekæmpelse af  
den specifikke mobbesituation. 

•  Vi anbefaler, at alle laver en definition på 
mobning som en del af antimobbestrategien, 
da det er med at skabe en fælles forståelse af 
mobning. Definitionen bør tage udgangspunkt 
i nyeste forskning på området, der omhandler 
trivsel og mobning blandt børn og unge. 
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Anbefalinger til anvendelsen af  
antimobbestrategien

• Vær opmærksom på at elever, forældre og 
fagpersonale – udover at have kendskab til 
antimobbestrategien – også får en aktiv rolle 
i implementeringen og forankringen af anti-
mobbestrategiens budskaber. Hav derfor fokus 
på at:

 – … give forældrene indblik i skolens 
mobbesyn og sæt fokus på deres bety-
delige rolle i forhold til at skabe gode 
børnefællesskaber og trivsel i deres barns 
klasse. Brug fx forældremøderne til at 
skabe dialog omkring hvordan man som 
forældre kan være en god rollemodel ved 
aktivt at tage del i og understøtte en god 
klassekultur. 

 – … anerkende fagpersonalets afgørende 
betydning i trivselsarbejdet ved at klæde 
dem på til at varetage og håndtere klasse-
dynamikker og mistrivsel. F.eks. i samspil 
med AKT-personalet, via kurser og videns-
deling på tværs af faggrupper og teams. 
Benyt fagpersonalets mange kompetencer 
og uddeleger opgaver i forbindelse med 
antimobbestrategien og det generelle 
trivselsarbejde. 

 – … forankre antimobbestrategien blandt 
eleverne og giv dem en aktiv rolle – både 
i forhold til at forebygge, mens også i 
forhold til at bekæmpe mobning. Her kan 
I f.eks. aktivere elevrådet, ved at lægge 
op til at antimobbestrategien drøftes på 
elevrådsmøder og ved at lade elevrådet 
fortælle om antimobbestrategien i skolens 
klasser.

 – …nedsætte et trivselsudvalg og etablér 
trivselsambassadører, bestående af både 
elever (evt. elevrådet) og fagpersonale. Det 
handler om at formidle det fællesskabsori-
enterede mobbesyn på skolen, så alle 
elever ved, hvad mobning er, og hvordan 
de kan være en del af en forebyggende 
indsats. F.eks. ved at trivselsudvalget 
holder oplæg i klasserne. Skolebestyrelsen 
kan evt. også indtage position som triv-
selsambassadører på forældremøder.

•  Vær opmærksom på at revidere jeres antimob-
bestrategi efter behov, så den bliver tilpasset 
de forandringer der finder sted på jeres skole. 
Her er det igen en fordel både at inddrage 
forældre, elever og fagpersonale i processen, 
for at sikre kvaliteten og det fortsatte ejerskab 
i forhold til antimobbestrategien. 

•  Skolebestyrelsen skal føre tilsyn med skolens 
brug af antimobbestrategien. Det er med til 
at sikre implementering og forankring af anti-
mobbestrategien i det daglige. Dropmob har en 
række anbefalinger til, hvad tilsynet kan om-
fatte. Det kan fx være målrettet tydeliggørelse 
(overfor elever, forældre og fagpersonale) af i 
hvilket omfang der forekommer mobning på 
skolen, om skolen iværksætter den relevante 
indsats for at forebygge mobning, hvordan 
trivselsmålingen ser ud på klasseniveau og 
hvordan denne viden bliver brugt. 
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Bilag: Datagrundlag og metode

Undersøgelsen ”Folkeskolers arbejde med anti-
mobbestrategier” beror på to former for data:

 – En spørgeskemaundersøgelse blandt 
skoleledere og bestyrelsesformænd på 
folkeskoleområdet

 – Tre gruppeinterviews med henholdsvis; 
skoleledere, bestyrelsesformænd og elever 
på folkeskoleområdet

Formålet med undersøgelsen er at undersøge 
folkeskolers arbejde med antimobbestrategier 
herunder hvordan de udformes og anvendes. 

Skoleledere og skolebestyrelsesformænd indgår 
som primære deltagere i undersøgelsen, da de 
forventes at have stort kendskab til udform-
ningen og anvendelsen af antimobbestrategien. 
Derudover udgør de ledelsen på en skole og har 
det overordnede ansvar for antimobbestrategiens 
udformning og anvendelse. De er således nøgle-
personer i folkeskolernes arbejde med antimob-
bestrategier og deres perspektiver og erfaringer, 
er centrale for en undersøgelse som denne. 

Udover skoleledere og –bestyrelsesformænd 
er elevers erfaringer med antimobbestrategien 
også inddraget i form af elevrådsrepræsentan-
ter. Hermed får vi inddraget elevernes vigtige 
stemme i forhold til skolernes arbejde med anti-
mobbestrategier. Elevperspektivet vil vi bruge til 
at nuancere og perspektivere skoleledernes og 
skolebestyrelsesformændenes pointer.

I det følgende beskrives datagrundlaget yderli-
gere. Først for spørgeskemaundersøgelsen og 
dernæst for gruppeinterviewene. 

Spørgeskemaundersøgelse 

Spørgeskemaundersøgelsen havde til formål 
at afdække skoleledere og skolebestyrelsesfor-
mænds erfaringer og oplevelser med antimobbe-
strategiens udformning og anvendelse, herunder 

hvilke styrker og udfordringer de oplever i 
arbejdet med en antimobbestrategi. 

Der er gennemført en totalundersøgelse blandt 
skoleledere og skolebestyrelsesformænd på 
folkeskoler i Danmark, som er omfattet af 
folkeskoleloven og kravet om at have en anti-
mobbestrategi. Loven om antimobbestrategier 
omfatter også 10. klassecentrene, men ønsket har 
været at undersøge folkeskolernes erfaringer og 
oplevelser med antimobbestrategierne inden for 
den kultur og ramme, som en folkeskole udgør. 
Derfor indgår 10. klassecentrene ikke i denne 
undersøgelse. 

Der er udarbejdet et spørgeskema målrettet hver 
respondentgruppe. Skolelederne og bestyrel-
sesformændene er blevet adspurgt inden for de 
samme temaer, og er i bredt omfang også blevet 
stillet de samme spørgsmål. Spørgeskemaerne, 
herunder spørgsmålsformuleringer, blev dog 
målrettet hver gruppe, således at det gav mulig-
hed for bedre at belyse og nuancere hver respon-
dentgruppes arbejde med antimobbestrategien.

Population

Populationen til spørgeskemaundersøgelse ud-
gøres dermed af henholdsvis skoleledere og sko-
lebestyrelsesformænd på folkeskoler i Danmark. 
Populationen er dannet på baggrund af data fra 
Institutionsregisteret med nedslag den 1. marts 
2017 samt udtræk på elevtal som er udtrukket af 
Styrelsen for It og Læring med nedslag den 30. 
september 2015. Registrene er sammenkoblet til 
én skoleliste og herefter gennemgået. 

Folkeskolerne er opdelt i hovedskoler, afdelings-
skoler (som hører under specifikke hovedskoler) 
og de såkaldte ’institutioner uden enheder’. I 
gennemgangen blev vi opmærksomme på, at 
der er sket skoleændringer eller fejlangivelser, 
hvilket gav anledning til justering i populationen. 
Der var blandt andet en skole, der ikke længere 
eksisterede, hovedskoler der også var institutio-
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ner uden enheder og få skoler, som stod anført 
som hovedskoler, men hvor det endnu ikke var 
trådt i kraft. Det gav således anledning til småju-
steringer i den samlede skoleliste. Derudover er 
der sket skoleændringer siden den 30. september 
2015, og der var derfor få skoler, som ikke havde 
elevtal. Disse er blevet indhentet på skolernes 
hjemmesider med nedslag i maj 2017.

I det følgende beskrives population og analyse-
valg nærmere for henholdsvis skolebestyrelses-
formænd og skoleledere. 

Skolebestyrelsesformænd 

Skolebestyrelserne er tilknyttet hovedskoler. 
Spørgeskemaundersøgelsen blandt skolebestyrel-
sesformænd er derfor foretaget på hovedskoleni-
veau og institutioner uden enheder. Der er derfor 
udsendt spørgeskema til 1068 skoler.

Efter dataindsamlingens afslutning, blev data 
renset. De respondenter, der enten ikke viste 
sig at være skolebestyrelsesformænd eller ikke 
havde svaret på over halvdelen af de centrale 
spørgsmål blev sorteret fra. Analyseudvalget 
består derfor af 402 bestyrelsesformænd. 

Bortfald og svarprocent
Spørgeskemaet var som nævnt udsendt til 
1068 skolebestyrelsesformand, og med 402 
besvarelser giver det en svarprocent på 38%. Vi 
har derudover lavet en bortfaldsanalyse, hvor 
vi undersøgte hvorvidt der er en forskel i forde-
lingerne på variablene skolestørrelse og region 
for skolebestyrelsesformænd i populationen og 
analyseudvalget igennem en chi2-test. Det er 
vigtigt at teste, da både region og skolestørrelse 
må formodes at have indvirkning på, hvordan 
skolerne arbejder med deres antimobbestrategi. 

Spørgeskemaundersøgelse blandt  
skolebestyrelsesformænd

Antal population Antal analyseudvalg

1068 402

Andel population Andel analyseudvalg

Skolestørrelse

Små skoler (<250 elever) 24,3 % 20,1 %

Mellem skoler (250-499) 28,2 % 28,9 %

Store skoler (>500) 47,6 % 51,0 %

Region

Region Nordjylland 11,7 % 12,2 %

Region Midtjylland 30,5 % 29,6 %

Region Syddanmark 23,2 % 25,6 %

Region Hovedstaden 21,3 % 21,1 %

Region Sjælland 13,3 % 11,4 %
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Den regionale beliggenhed og skolestørrelse kan 
blandt andet have betydning for den kultur, der 
er på skolens samt dens organisering.

Igennem en chi2-test fandt vi, at der ikke var 
signifikant forskel på fordelingen for skolestør-
relse og region i henholdsvis analyseudvalget og 
populationen. Det betyder, der ikke er en skæv-
hed at finde i bortfaldet for skolebestyrelsesfor-
mændene og analyseudvalget adskiller sig ikke 
betydeligt fra populationen på disse variabler.  
Vi antager derfor, at vores analyseudvalg er re-
præsentativ på baggrund af skolestørrelse  
og region.

Svarprocenten og bortfaldsanalysen taget i 
betragtning, vurderes det derfor at spørgeske-
maundersøgelsen blandt bestyrelsesformænd i 
folkeskolen er repræsentativ. Region Sjælland

Skoleledere

Hver hovedskole består af flere afdelingsskoler. 
Der er både en skoleleder på hovedskole- og 
afdelingsniveau. Ofte udsendes spørgeskemaer 
til enten afdelingsskoler eller hovedskoler for at 
sikre, at nogle skoler ikke bliver overrepræsen-
teret i data. I denne undersøgelse er vi imidlertid 
interesserede i alle skoleledernes oplevelse af ar-

bejdet med antimobbestrategierne. Vi har derfor 
valgt at inddrage perspektiver fra ledere på både 
hovedskole- og afdelingsniveau. Populationen er 
derfor skoleledere på enten hovedskole-, eller 
afdelingsniveau, eller skoleleder for en institution 
uden enheder. 

Der er udsendt et spørgeskema til 1297 skole-
ledere. Der er modtaget besvarelser fra mere 
end én skoleleder på 15 af de hovedskoler, der er 
repræsenteret i undersøgelsen. Det betyder, der 
er en lille overrepræsentation af skoleledere i 
forhold til antallet af skoler i data. 

Efter dataindsamlingens afslutning, blev data 
renset, således at de respondenter, som enten 
viste sig ikke at være skoleledere eller ikke 
havde svaret på over halvdelen af de centrale 
spørgsmål i spørgeskemaet, blev sorteret fra. 
Analyseudvalget består derfor af 402 skoleledere.

Bortfald og svarprocent
Spørgeskemaet var som nævnt udsendt til 1296 
skoleledere, og med 402 besvarelser giver det 
en svarprocent på 31%. Derudover er der også 
udført en bortfaldsanalyse og en test af fordelin-
gen igennem en chi2-test. Bortfaldsanalysen for 
skoleledere hviler kun på regional beliggenhed, 

Spørgeskemaundersøgelse blandt  
skolebestyrelsesformænd

Antal population Antal analyseudvalg

1296 402

Andel population Andel analyseudvalg

Region

Region Nordjylland 12,6 % 14,7 %

Region Midtjylland 26,3 % 23,4 %

Region Syddanmark 22,8 % 24,2 %

Region Hovedstaden 21,1 % 24,1 %

Region Sjælland 17,2 % 13,4 %
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da overrepræsentationen af skoleledere vil skabe 
et misvisnende billede i forhold til at teste dette 
på skolestørrelse. 

Borfaldsanalysen viser, at der er signifikant for-
skel mellem de to fordelinger og der er dermed 
en skævhed i bortfaldet i forhold til skoleleder-
nes fordeling på landsplan. Der er eksempelvis 
en underrepræsentation af skoleledere fra 
Region Sjælland. 
 
Den relativt lave svarprocent taget i betragtning 
samt skævheden i bortfald, målt på regional 
beliggenhed, betyder, at det ikke kan konklu-
deres, at undersøgelsen blandt skoleledere er 
repræsentativ. Når vi derfor udtaler os om sko-
leledere i rapporten, udtaler vi os ikke generelt, 
men udelukkende på baggrund af skoleledernes 
besvarelser i spørgeskemaundersøgelsen.

Pilottest 

Der er i forbindelse med undersøgelsen gennem-
ført en pilottest af spørgeskemaet inden det blev 
udsendt. Formålet med pilottesten var at opnå 
indsigt i, hvordan spørgeskemaets indhold blev 
forstået af fagpersonerne, blandt andet hvorvidt 
spørgsmålene og svarkategorierne var forståe-
lige, klare, udtømmende og gav mening i respon-
denternes kontekst. Således ses pilottesten som 
et biddrag til at sikre spørgsmålenes validitet. 
Pilottesten indbefattede, at testpersonerne skulle 
besvare spørgeskemaet, hvorefter de blev ringet 
op til en samtale på ca. 20 min. omhandlende 
feedback på spørgeskemaet. Denne feedback gav 
anledning til vigtige justeringer i spørgeskemaet. 
Spørgeskemaet blev pilottestet af 10 personer i 
alt, fem skoleledere og fem bestyrelsesformænd.

Udsendelse

Spørgeskemaet blev lavet som en internetbaseret 
survey, som blev sendt ud via mail. Mailad-
resserne blev dels indhentet gennem instituti-
onsregisteret og dels indhentet på egen hånd. 
Spørgeskemaerne blev udsendt den 15. marts 
2017 og fulgt op af to reminder-mail; d. 27. marts 
og d. 3. april 2017. Vi lukkede for besvarelse d. 10. 
april 2017.   

Analyse af antal antimobbestrategier på folkeskoler

I rapportens Del 1 indgår en analyse af antal 
skoler med antimobbestrategier. I dette afsnit vil 
vi kort beskrive, hvad der lægger til grund for 
analysen. 

Analysen er gennemført på baggrund af de 804 
besvarelser, vi i alt har modtaget fra skoleledere 
og skolebestyrelsesformænd i forbindelse med 
spørgeskemaundersøgelsen. Her har vi på tværs 
af de to spørgeskemaundersøgelser analyseret 
antallet af skoler, der har en antimobbestrategi. 
Der er 608 skoler (hovedskoleniveau og insti-
tutioner uden enheder) repræsenteret i de 804 
besvarelser. På nogle skoler, er der indkommet 
svar fra både skoleledere og skolebestyrelsesfor-
mænd, på andre er det kun den ene part, der er 
repræsenteret. 

På 477 af de skoler (78 %), som er repræsente-
ret i undersøgelsen, har de angivet, de har en 
antimobbestrategi. På 79 skoler (13 %) som er 
repræsenteret i undersøgelsen, har de angivet, 
de IKKE har en antimobbestrategi. På seks skoler 
(1 %) ved de det ikke. For 46 skoler (8%) er der 
ikke entydigt svar. Her mener enten skolelederen 
eller skolebestyrelsesformanden at skolen har en 
antimobbestrategi på skolen, mens den anden 
part enten mener det modsatte eller ikke ved det.
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For at vide om vi kan udtale os om denne ten-
dens generelt, undersøger vi også her om der er 
skævhed i borfaldet af skoler der er repræsen-
teret i undersøgelsen (analyseudvalget) i forhold 
til populationen. Populationen udgøres af skoler 
på hovedskoleniveau samt institutioner uden en-
heder. Der er 608 skoler repræsenteret i under-
søgelsen ud af 1068 skoler på hovedskoleniveau 
samt institutioner uden enheder. Der er således 
57 % folkeskoler repræsenteret i undersøgelsen. 
Igennem en chi2-test finder vi desuden, at der 
ikke er signifikant forskel mellem fordelingerne 
på skolestørrelse og region for henholdsvis 
skolerne der er repræsenteret i undersøgelsen og 
skolerne på landsplan. 

På den baggrund antager vi derfor, at analysen 
af om skolerne har en antimobbestrategi, er 
repræsentativ for hele populationen og viser et 
generelt billede. 

Spørgeskemaundersøgelse blandt  
skolebestyrelsesformænd

Antal population Antal analyseudvalg

1068 608

Andel population Andel analyseudvalg

Skolestørrelse

Små skoler (<250 elever) 24,3 % 21,4 %

Mellem skoler (250-499) 28,2 % 26,8 %

Store skoler (>500) 47,6 % 51,8 %

Region

Region Nordjylland 11,7 % 13,2 %

Region Midtjylland 30,5 % 27,8 %

Region Syddanmark 23,2 % 23,8 %

Region Hovedstaden 21,3 % 22,4 %

Region Sjælland 13,3 % 12,8 %
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Gruppeinterview

Resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen 
blev nuanceret ved hjælp af gruppeinterviews. 
Det skyldes at vi ønskede at få dybere indsigt i, 
og flere perspektiver på skolernes arbejde med 
antimobbestrategierne. Gruppeinterviews er den 
metode som gav bedst mulighed for dette. For-
målet var således ikke at få interviewpersonerne 
til at nå til enighed, men at høre deres forskellige 
oplevelser og erfaringer med antimobbestrate-
gien.

Til gruppeinterviewene blev der udarbejdet en 
semistruktureret interviewguide. Interviewgui-
dens spørgsmål var funderet i de overordnede 
temaer for undersøgelsen, udformning og 
anvendelse, samt mønstre og tendenser der blev 
spottet i undersøgelsen kvantitative del. 

Skolebestyrelsesformænd og skoleledere

I forbindelse med gruppeinterviewene med 
skoleledere og skolebestyrelsesformænd re-
krutterede vi dels ved at tage direkte kontakt 
til skolerne og dels ved at benytte os af det 
netværk, vi skabte i processen. For at sikre en 
bredde i fortællingerne blev det forsøgt at rekrut-
tere interviewpersoner fra store og små skoler, 
herunder også hovedskoler, samt med en vis geo-
grafisk spredning. Derudover forsøgte vi særligt 
at få interviewpersoner, som havde erfaringer 
med at udforme og anvende antimobbestrategien 
på deres skole. 

Gruppeinterviewene blev afholdt i Randers, 
Fredericia og København. Der blev udført i alt tre 
gruppeinterviews med samlet 9 skoleleder og 3 
gruppeinterviews med samlet 10 skolebestyrel-
sesformænd i april 2017. 

Da vi kom til interviewene viste det sig, at der 
også deltog få interviewpersoner som bevidst 
ikke havde en antimobbestrategi på skolen. Dette 
åbnede op for yderligere relevante perspektiver 
i interviewsituationen. Herudover var der flere 
skoleledere og skolebestyrelsesformænd, der var 
i gang med at udarbejde en antimobbestrategi, 
eller lige havde lavet en eller revideret den gamle 
version. Det betyder, at nogle interviewpersoner 
ikke kunne bidrage med mange erfaringer ind i 

spørgsmålene omhandlende anvendelsesdelen. 
Det er der taget højde for i rapportens Del 3.

Gruppeinterviewene bar desuden præg af et 
større frafald end forventet forud for selve in-
terviewene. Det bevirkede, at i et interview med 
skoleledere, var der eksempelvis kun to deltage-
re, selvom hensigten havde været seks deltagere. 
Dog har der været en bredde i skoleledernes 
og skolebestyrelsesformændenes erfaringer og 
oplevelser, som har medvirket til nuancer og 
spændende perspektiver til at belyse arbejdet 
med antimobbestrategier på folkeskoler. 

Elevrådsrepræsentanter

Derudover ønskede vi, at tale med elever, som 
havde været i kontakt med antimobbestrategien 
på den ene eller anden måde. Formålet med at 
interviewe elever var at få elevperspektivet på 
folkeskolers arbejde med antimobbestrategier og 
få indsigt i, hvordan eleverne er med til at udfor-
me og anvende den, og ligesom hos de voksne, få 
indsigt i hvad de ser der er antimobbestrategiens 
styrke og udfordring. Derfor blev der gennemført 
tre gruppeinterviews med elevrådsrepræsen-
tanter. Gruppeinterviewene blev gennemført på 
elevrådsniveau idet spørgeskemaundersøgelsen 
viste at det var blandt elevrådsrepræsentanter 
der var størst sandsynlighed for at finde elever, 
som havde kendskab til antimobbestrategien. 

I hvert gruppeinterview deltog to elevrådsrepræ-
sentanter og interviewene blev gennemført på 
elevernes skoler i april 2017. 
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