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1 INDLEDNING
På trods af de senere års fokus og fremskridt på området er mobning og mistrivsel fortsat et alvorligt problem
for mange børn i de danske skoler. Den nationale trivselsmåling (2020/2021) viser eksempelvis, at 8,6 % af
eleverne i 4.-9. klasse har oplevet mobning i indeværende skoleår. Og Skolebørnsundersøgelsen (2018) har
vist, at ca. 10 % af de 11-årige skolebørn har oplevet at blive mobbet på digitale medier. Samtidigt viser såvel
danske som internationale studier, at mobning kan have alvorlige og langsigtede både psykiske og fysiske
konsekvenser for ofrene såvel som for udøverne af mobning.
Helskoleprogrammet Skolestyrken er sat i verden med formål om at forebygge og reducere mobning samt at
give børn en skolehverdag kendetegnet ved trygge fællesskaber, trivsel og ligeværd. Programmet tilbyder
skoler én samlet indsats til at sikre trivsel samt forebygge og håndtere mobning fra 0.-10. klasse. Bag Skolestyrken står Alliancen mod mobning, der består af Mary Fonden, Red Barnet og Børns Vilkår. Alliancen mod
mobnings arbejde står på skuldrene af de tre organisationers mangeårige arbejde for børns trivsel. Programmet er i perioden 2018-2024 støttet af A.P. Møller Fonden, TrygFonden og Ole Kirk’s Fond.
Als Research har gennemført en ekstern evaluering af programmets første projektperiode. Evalueringen har
haft til formål 1) at dokumentere programmets implementering; 2) at tilbageføre viden til programmet med
henblik på løbende udvikling af programmets indsatser; samt 3) at undersøge og evaluere programmets virkning. Evalueringen bygger på et solidt datagrundlag bestående af blandt andet interviews med over 100 informanter, herunder skoleledere, lærere og pædagoger mv., 49 timers observationer samt 4 spørgeskemaundersøgelser. I alt har 21 skoler på tværs af landet bidraget til evalueringen.
Denne lightpublikation giver læseren en introduktion til helskoleprogrammet Skolestyrken og formidler evalueringens væsentligste resultater. Den fulde evalueringsrapport kan bl.a. tilgås på Skolestyrken.dk.
God læselyst!
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2 OM SKOLESTYRKEN
Helskoletilgangen
International forskning viser, at anti-mobbeprogrammer, der bygger på en helskoletilgang, er særligt effektive i forhold til at forebygge og reducere mobning på skoler – også i et langsigtet perspektiv1.
Netop derfor har Alliancen mod mobning udviklet
helskoleprogrammet Skolestyrken, et program, der
tilbyder skoler én samlet og helhedsorienteret indsats til arbejdet med at fremme skoletrivsel og forebygge og håndtere mobning på alle klassetrin.
Som en helskoleindsats har Skolestyrken fokus på
kompetenceudvikling hos alle skolens pædagogiske
medarbejdere. Målet er at skabe et fælles sprog, udgangspunkt og retning for trivselsarbejdet, så alle har
den nødvendige viden og værktøjer til at fremme trivsel samt til at forebygge og håndtere mobning, når
den opstår.

Skolestyrken programmet
Skolestyrkens strategiske ramme udgøres af en treenighed bestående af det brede trivselsfremmende arbejde, forebyggelse af mobning og
håndtering af mobning. Mere konkret består programmet af et forløb – også kaldet et implementeringsforløb – hvor skolens ledelse og personale klædes på til at fremme trivsel samt til at forebygge og
håndtere mobning med udgangspunkt i Skolestyrkens værktøjer og metoder.
Både elevernes og personalets perspektiver, skolens
eksisterende strategier, resultaterne af den nationale
trivselsmåling mv. inddrages, når forløbet planlægges. På denne måde tager forløbet afsæt i den enkelte skoles virkelighed og behov.
Implementeringsforløbet har en varighed af ca. et
halvt år og består af en række på hinanden følgende
aktiviteter faciliteret af Skolestyrkens konsulenter.
Selve forløbet kan i relativ høj grad skræddersyes, så
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det passer til den enkelte skole, men består i udgangspunkt af følgende aktiviteter:
Opstartsmøde for skoleledelse og eventuelt koordinationsgruppe.
Elevrådets perspektiv
Her anvendes et værktøj til elevrådsperspektiv på skolens trivsel, som bidrager med at indsamle viden om
elevrådets oplevelser og vurderinger af skolens trivsel. Formålet med værktøjet er at sikre elevernes
stemme i skolens arbejde med at håndtere mobning
og fremme elevernes trivsel.
Fælles opstart for alle medarbejdere
Som led i programmet samles hele skolens personale
til et fælles opstartsmøde. Formålet er at give hele
personalet en fælles introduktion til arbejdet med
Skolestyrken og et fælles sprog for trivselsfremme
samt forebyggelse og håndtering af mobning.
Ved fælles opstart undersøges personalets perspektiv på skolens trivsel ved hjælp af en digital spørgeskemaundersøgelse, der udfyldes af personalet på
stedet. Formålet er at indsamle viden om personalets
oplevelser og vurderinger af skolens trivsel og trivselsarbejde.
Aktionsplansmøde for skoleledelse og eventuelt
koordinationsgruppe
Forud for aktionsplansmødet har Skolestyrken udarbejdet en status på skolens trivsel. Denne tager afsæt
i blandt andet elevrådets- og personalets perspektiv
på skolens trivsel, skolens eksisterende strategier og
politikker på området, resultaterne af skolens seneste
trivselsmåling mv. På aktionsplansmødet præsenteres resultaterne af analysen, og der træffes beslutning om, hvilke fokusområder skolen vil arbejde videre med. Herefter planlægges det kommende forløb.

Clarke, A., et al. (2021): Adolescent mental health: A systematic review on the effectiveness of school-based interventions. Early Intervention Foundation.
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Kompetenceudvikling for ressourcepersoner
Uddannelsen af ressourcepersoner på skolen er et
centralt element i Skolestyrkens samlede program. Ressourcepersonerne er udvalgte fagpersoner, der har til opgave at facilitere Skolestyrkens
værktøjer og metoder for andre fagpersoner på skolen.
Kompetenceudviklingen består af 3 uddannelsesdage. Med udgangspunkt i skolens fokusområder
bliver ressourcepersoner blandt andet undervist i
værktøjet til trivselsfremme, værktøjet til evaluering
og værktøjet til håndtering af mobning. I kompetenceudviklingen indgår Skolestyrkens faglige forbered-

elsesmoduler, der ses forud for uddannelsesdagene,
og som giver ressourcepersonerne viden om forebyggelse og håndtering af mobning samt det fokusområde, der er særligt for den enkelte skole.
Implementerings- og forankringsmøde for skoleledelse og koordinationsgruppe
Ved det afsluttende møde lægger skoleledelse og
koordinationsgruppe, bistået af Skolestyrkens konsulenter, en plan for skolens forankring af programmet
og det videre arbejde.
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3 EVALUERINGENS RESULTATER
Evalueringens hovedkonklusioner fordeler sig over
to hovedtemaer: De deltagende skolers erfaringer
med at implementere Skolestyrken samt det oplevede udbytte og virkningen af indsatsen på skolerne.
I det følgende præsenteres først evalueringens resultater i relation til skolernes implementeringserfaringer, derefter deres oplevede udbytte af Skolestyrken.

Skolernes implementeringserfaringer
Covid-19 situationen har haft betydelig indflydelse på skolernes implementeringserfaringer
Forsamlingsforbud, skolenedlukninger og online undervisning har medført betydelige forsinkelser i implementeringen af programmet på de deltagende
skoler, samt udfordret kontinuiteten og hæmmet fagpersonernes muligheder for at anvende Skolestyrkens værktøjer og metoder. Konsekvensen heraf er,
at programmet ikke er nået så bredt ud som forventet. Evalueringens data viser, at lærernes og pædagogernes praksiserfaringer med Skolestyrkens metoder
og værktøjer er begrænsede.
Skolelederne er særdeles positive overfor
Skolestyrken
Det gælder både i relation til programmets indhold
og mulighederne for at implementere det på skolen.
Skolelederne giver udtryk for, at der er tale om et
særdeles relevant tilbud, og de vurderer programmets samlede kvalitet højt. I forlængelse heraf er der
fra skolelederne stor ros til Skolestyrkens konsulenter, som møder skolens personale i øjenhøjde, med
fleksibilitet og stor professionalisme. Næsten samtlige af de adspurgte skoleledere vil anbefale Skolestyrken til andre skoler.

Ressourcepersonerne vurderer kompetenceudviklingen særdeles positivt
Dette gælder i særlig høj grad i relation til oplevelsen
af relevans, tilegnelsen af nye metoder og værktøjer,
som kan bruges i arbejdet som ressourceperson,
samt i relation til undervisernes formidling af stoffet.
Samtidigt ses det, at optimismen blandt ressourcepersonerne er en smule lavere, når det gælder, hvorvidt undervisningen kan omsættes til praksis og forankres på skolerne. Interviewmaterialet peger på, at
der blandt nogle ressourcepersoner er en bekymring
for, om de fremadrettet vil have den fornødne tid til
at sikre forankringen af Skolestyrken på skolerne.
Implementeringserfaringerne blandt lærere
og pædagoger er fragmenterede, og deres vurdering af programmet er mere blandet
Data viser stor variation i lærernes og pædagogernes
vurdering af Skolestyrken, der dog generelt er mindre positiv end ressourcepersonernes og skoleledelsens. Lærerne og pædagogerne har dog kun i begrænset omfang gjort sig praksiserfaringer med Skolestyrkens værktøjer og metoder.
Evalueringen viser således, at lærere og pædagoger,
der har gjort sig praktiske erfaringer med programmets metoder og værktøjer, i højere grad vil anbefale
Skolestyrken end de, der ingen erfaringer har. Interviews med lærere på en af skolerne med størst erfaringsgrundlag vidner om udbredt tilfredshed med
Skolestyrkens program.
”Jeg vil sige, at vi fandt ret hurtigt ud af, at det var
enormt brugbart. Efter vi blev præsenteret for redskaberne, har vi været meget positivt indstillet i mit
team.”
- Lærer
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Skolernes oplevede udbytte
I relation til virkning og oplevet udbytte indikerer evalueringens data, at programmet særligt har haft følgende positive effekter for skolerne:
Styrket viden om trivsel og om fællesskabets
betydning
Oplevelsen er særlig stærk hos ledelse og ressourcepersoner samt de lærere og pædagoger, der har
størst erfaring med Skolestyrkens metoder og værktøjer. Endvidere peger evalueringen på, at det fællesskabsorienterede mobbesyn, der kendetegner
programmet, har vundet indpas på flere skoler.
”Præmissen er, at her taler vi ikke om det enkelte
barn, her taler vi om hele klassen.”
- Ressourceperson
Styrket kommunikation og samarbejde blandt
fagpersoner
Skolestyrkens værktøjer er dialogbaserede og fordrer samarbejde og samtale fagpersoner imellem.
Kommunikationen styrkes blandt andet ved, at værktøjerne sikrer, at alle lærere i et team kommer til orde.
Desuden skaber værktøjerne øget refleksion omkring trivselsarbejdet, hvilket ligeledes styrker kommunikationen blandt fagpersonalet.
”Vi har en tendens til at snakke i munden på hinanden.
Så det der med, at man ved, at man har taletid og
kommer hele vejen rundt, det var et element, som
jeg rigtig godt kunne lide.”
- Lærer
Øget prioritering og professionalisering af
trivselsarbejdet
Oplevelsen hos flere informanter er, at det brede trivselsfremmende arbejde ofte nedprioriteres i en travl
skolehverdag. Skolestyrkens forløb og værktøjer sikrer, at trivselsfremme og forebyggelse af mobning
kommer højere på dagsorden, samt at der arbejdes
kontinuerligt, struktureret og professionelt med det.

”Det er en cementering af, at vi ikke kan sige, at
det ikke er nødvendigt at arbejde med trivsel. Og
den er egentlig kommet ind som en professionel opmærksomhed i alle sammenhænge.”
- Skoleleder
Et fælles udgangspunkt og retning for trivselsfremme
Skolestyrken bidrager til en strømlining af måden,
hvorpå trivselsfremme og mobbeproblematikker tilgås. Det sker blandt andet som følge af brugen af
værktøjerne til netop trivselsfremme og håndtering af
mobning, som sikrer faste rammer og strukturer for
arbejdet.
Øget fokus på det brede trivselsfremmende
arbejde
Evalueringen viser, at Skolestyrken har medvirket til
konkrete ændringer i trivsels- eller antimobbestrategierne på et flertal af de deltagende skoler, ligesom
flertallet har implementeret - eller har planer om at
implementere - nye tiltag i skolens årshjul med henblik på at skabe en skolekultur med fokus på at forebygge og bekæmpe mobning.
Herudover vidner evalueringen om, at personalet på
skolerne er blevet mere bevidste omkring mobbeproblematikker:
”Jeg synes faktisk, at der bliver talt meget mere om
mobning nu. Og flere reagerer hurtigere på mobning, end det var tilfældet før. Vi oplever i hvert fald
på ledelsesgangen, at der er flere, der kommer og
fremlægger noget.”
- Pædagogisk afdelingsleder
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4 OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER
Evalueringen peger på en række udfordringer og potentielle udviklingsmuligheder for den videre implementering af Skolestyrken. Disse er som følger:
Momentum i indsatsen
Som nævnt har forsamlingsrestriktioner og skolenedlukninger som følge af Covid-19-situationen betydet,
at forløbene på de fleste skoler har været afbrudte og
forsinkede. De afbrudte forløb har gjort det vanskeligt at fastholde den tilegnede viden på skolerne, ligesom oplevelsen flere steder er, at iværksatte tiltag
og initiativer er ’gledet ud’, blandt andet fordi momentum er gået tabt. Mens Covid-19 forhåbentlig
ikke vil gribe så afgørende ind i hverdagen fremadrettet, har den vist vigtigheden af at fastholde og udnytte momentum i en indsats som Skolestyrken. Dette
særligt i lyset af, at skoleverden ofte er genstand for
nye projekter, metoder mv., som potentielt kan forskubbe prioriteringen af Skolestyrken og true den
vellykkede forankring af programmet.
Projekttræthed
I forlængelse af ovenstående peger evalueringen på,
at projekttræthed kan være en barriere for Skolestyrken (og andre skolerettede programmer). Oplevelsen blandt fagpersonerne er, at de ofte skal sætte sig
ind i nye programmer, projekter og metoder, som alligevel hurtigt erstattes af andre. Dette kan potentielt
medføre skepsis og manglende motivation overfor
ethvert nyt program, herunder også Skolestyrken.
”Vores erfaring igennem mange år på skolen siger os,
at vi får noget og bliver virkelig begejstret for det, og
så, måske ikke næste år, men I HVERT FALD næste
år igen, så kommer der noget nyt.”
- Ressourceperson
Relevans for udskolingen
Evalueringen indikerer, at der blandt nogle lærere i
udskolingen kan være en oplevelse af, at Skolestyrken er mindre relevant, da der i udskolingen er et
stærkt fagligt fokus på at gøre eleverne klar til eksamen. Endvidere er der enkelte lærere, som giver udtryk for, at mobning vurderes at være ”et overstået

kapitel” i de ældste klasser. Det står dog ikke klart, om
der er tale om en mere udbredt tendens.
”Jeg vil ikke sige, at vi ikke kan have nogle konflikter
nogle gange eller nogle udfordringer, men i 9.
klasse, der mobber man altså ikke hinanden mere.
Der er det ligesom slut.”
-Lærer
Er der tale om en reel barriere for implementeringen
i udskolingen, kan det med fordel overvejes at styrke
formidlingen af Skolestyrkens relevans specifikt for
udskolingen. Det kan f.eks. være med et fokus på udfordringer, der er særligt kendetegnende for udskolingen, som f.eks. hvordan stress og præstationsangst
påvirkes af de sociale dynamikker i klasserne.
Erfaringer er afgørende for at få lærerne med
ombord
Evalueringen peger på, at en vis del af lærernes eventuelle skepsis overvindes, når de først har gjort sig erfaringer med at bruge Skolestyrkens metoder og
værktøjer. Det fremgår af interviews med såvel lærere
som ressourcepersoner. Det anbefales derfor at overveje, hvordan det kan sikres, at så mange fagpersoner som muligt får afprøvet værktøjerne i praksis.
Allokering af tid og sikker koordinering
Skolestyrkens implementeringsforløb er overordnet
set velfungerende, og der er tilfredshed på skolerne
med både indhold, kvalitet og formidling af forløbet.
Dog er der flere steder – særligt blandt ressourcepersonerne - en bekymring for, om Skolestyrken vil blive
prioriteret tilstrækkeligt af ledelse og kollegaer i hverdagen og fremadrettet over tid. Oplevelsen af at tiden ”tages fra noget andet”, og at programmet er en
”ekstraopgave” kan mindske motivationen hos fagpersoner.
Evalueringen peger derfor på, at en sikker koordinering med fastlæggelse af aktiviteter i skolernes årshjul
herunder med øremærkning af teammøder specifikt
til arbejdet med Skolestyrken kan bidrage til at styrke
implementeringen og den mere langsigtede forankring af programmet på mange skoler.
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5 VIRKSOMME MEKANISMER
Evalueringen peger på en række forhold, som har
afgørende betydning for Skolestyrkens succesfulde
implementering på skolerne. De vigtigste er:
Alliancen mod mobning opleves som en faglig
stærk og kompetent afsender, der har indsigt i
skolernes virkelighed og konkrete behov
Dette styrker tilliden til programmet og skaber positive ”ringe i vandet” blandt andet i form af øget motivation hos fagpersonerne. Særligt Skolestyrkens konsulenters kompetencer og forståelse for skolernes
hverdag, samt Alliancen mod mobnings stærke faglig
ballast har stor betydning for skolernes tillid til Skolestyrkens program.
Skolernes vurdering af programmets
relevans, indhold og vidensgrundlag er positivt
Dette bidrager til at styrke fagpersonernes motivation for at arbejde med værktøjerne og er med til at
overvinde en eventuel forhåndsskepsis blandt fagpersoner, der tidligere har haft mindre gode erfaringer med andre eksterne indsatser.
”Vi blev ret hurtigt enige om, at for en gang skyld,
var det faktisk noget, som vi tænkte, at vi kunne
bruge.”
- Ressourceperson
Skolestyrken skaber en samlet ramme om trivselsindsatsen, som giver konkrete resultater
Evalueringen viser, at Skolestyrken opleves at skabe
en struktureret ramme for trivselsindsatsen. Det sker
blandt andet ved, at brugen af Skolestyrkens værktøjer resulterer i konkrete tiltag og aftaler, der også er
med til at sikre, at det fælles ansvar for trivselsarbejdet bliver konkretiseret og fordelt.
”Man kan nærmest allerede dagen efter gå ud og
lave en ændring i klassen, fordi man ved lige præcis,
hvad det handler om. Det har før i tiden taget 100 år.”
- Lærer

Det styrker fagpersonernes incitament og
ejerskab, at værktøjerne er dialogbaserede og tilpassede til teammøder
Skolestyrkens program er tilpasset skolernes eksisterende hverdag og sikrer desuden inddragelsen af en
større lærergruppe. De dialogbaserede værktøjer
sikrer endvidere, at alle i de enkelte teams bidrager
med deres perspektiver, hvilket fremmer ejerskabet
over samme.
”At lærerne selv vælger skaber noget empowerment,
fordi man ikke har siddet og fået hældt en masse gode
råd i hovedet. Man har arbejdet sig igennem, og
det giver en anden effekt ude i praksis.”
- Ressourceperson
Programmets fokus på det forebyggende og
brede arbejde med trivsel og mobning vinder
genklang hos ledere og ressourcepersoner
Informanterne finder det positivt, at Skolestyrken formår at flytte fokus fra den akutte håndtering af mobning over mod forebyggelse af samme og det almene trivselsarbejde.
Opbakning og støtte fra skoleledelsen
Evalueringen viser, at skoleledelsens opbakning har
afgørende betydning for programmets succes. Særligt peges der på, at mulighederne for vikardækning
har stor betydning særligt for ressourcepersonerne,
der skal facilitere Skolestyrkens metoder og værktøjer på andre teams’ møder. Endvidere viser evalueringen, at både ledelsens og øvrige kollegaers opbakning mere generelt har stor betydning for Skolestyrkens implementering og forankring på skolerne.
”Det, jeg har lagt mærke til, er at der pludselig er blevet tid til, at vi kunne arbejde med det. At det har været nemt at få vikar, at det har været nemt at have
en vejleder på.”
- Ressourceperson
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