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1 Innledning 

1.1 Oppgavens tema og oppbygning 

 

«Den siste eposten mellom hjem og skole sendes til kontaktlærer og rektor 13. mars [2014]. 

Katrine og Odin har snakket mye om hva som skal skrives i den. Det har vært en ny episode 

på skolen. Det kan ikke være sånn som nå, sier Odin, og får støtte fra moren. 

 

Kontaktlæreren skriver tilbake at saken ligger hos skoleledelsen.»1  

 

En uke senere hadde det fortsatt ikke kommet noe svar på eposten. Da var det for sent. Utdra-

get er hentet fra VGs formidling av historien til Odin, den 13 år gamle gutten som tok sitt eget 

liv etter langvarig mobbing. Det er både hjerteskjærende og utrolig at norske barn kan bli pla-

get så mye at de ender opp med å forlate verden. På nyttårsaften i fjor skjedde det igjen. En 

jente ble funnet død av sult på en hytte i Valdres, også hun bare 13 år gammel. Jenta hadde 

utviklet spiseforstyrrelser som følge av mobbing på barneskolen. Jentas mor hadde kjempet 

for at skolen skulle få slutt på mobbingen i årevis, men til ingen nytte.2 Hvor er elevenes retts-

sikkerhet når mobbesaker kan gå så langt?  

 

Oppgavens tema er retten til et godt psykososialt miljø i grunnskolen. For det første vil jeg se 

nærmere på de materielle sidene av elevens rettighet, herunder rettighetens innhold og rekke-

vidde. Dette utgjør hovedvekten av oppgaven. Rettigheten slik den kommer til uttrykk i opp-

læringslovens § 9a-1 behandles i oppgavens kapittel 2. Elevens rett er nært knyttet til skolens 

plikt til å arbeide for et godt psykososialt miljø. Skolens plikt til systematisk arbeid, individ-

rettet arbeid og saksbehandling er behandlet henholdsvis i kapittel 3, 4 og 5. For det andre 

ønsker jeg å si noe om rettighetens prosessuelle sider, herunder elevens mulighet til å hevde 

sin rett. Disse spørsmålene behandles særlig i kapittel 6. For det tredje ønsker jeg å knytte 

noen kritiske refleksjoner til regelverket og realiseringen av rettigheten. Dette behandles i 

kapittel 7. 

 

Oppgaven er i all hovedsak avgrenset til de utdanningsrettslige problemstillinger som er knyt-

tet til opplæringslovens kapittel 9a. Noen uttømmende fremstilling er naturligvis ikke mulig å 

få til i en halvårsoppgave. Jeg har derfor forsøkt å konsentrere meg om de sidene av kapittel 

9a som er av størst betydning for elevens rettighet.  

 

                                                 
1  Mikkelsen (2014) 
2  Øberg (2016) 
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1.2 Litt om rettskildesituasjonen 

 

Rettskildesituasjonen i utdanningsretten generelt og skolemiljøfeltet spesielt er særpreget av 

at det foreligger få retningsgivende dommer. Bare én Høyesterettsavgjørelse er avsagt om det 

psykososiale skolemiljøet så langt, en erstatningssak fra 2012. I tillegg foreligger det et mind-

re utvalg underrettspraksis. Rettstilstanden er derfor i stor grad basert på lovtekst og forarbei-

der. Også utvalget av juridisk litteratur er noe begrenset. Til dette kommer veiledere og rund-

skriv fra Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet, som rettskildemessig må side-

stilles med juridisk litteratur. I tillegg er det relevant å se hen til menneskerettighetene, særlig 

barnets rettigheter etter Barnekonvensjonen. Totalt sett er rettskildebildet altså noe magert. 

Rettskildemessige avveiningsspørsmål blir behandlet underveis i oppgaven.  

 

 

2 Elevens rettighet 

2.1 Bakgrunn 

 

I 2001 sendte det daværende Utdannings- og forskningsdepartementet (departementet) ut for-

slag om et nytt kapittel 9a i opplæringsloven (oppll.) på høring.3 Høringsforslaget var opprin-

nelig avgrenset til det fysiske skolemiljøet, fordi det psykososiale miljøet allerede var regulert 

blant annet i oppll. § 1-2 siste ledd. I høringsrunden tok flere instanser til orde for at også det 

psykososiale miljøet skulle reguleres i kapittelet. Det ble blant annet tatt til orde for at be-

stemmelsene måtte utformes slik at elevens individuelle rettigheter i mobbesaker ble styrket.4  

 

Departementet tok synspunktene til etterretning i odelstingsproposisjonen og foreslo at det 

psykososiale miljøet likevel skulle reguleres i opplæringslovens kapittel 9a.5 Det innholds-

messige kravet til skolemiljøet ble ikke endret i forhold til gjeldende rett.6 Departementet så 

imidlertid et behov for å regulere måten skolene arbeidet med skolemiljøet på en mer utfyl-

lende måte. Det ble foreslått å stille krav til skolens systematiske arbeid, skolens håndtering 

av enkeltsaker der elever har opplevd krenkende atferd og å styrke elevenes mulighet til å 

klage. Hensikten var å gjøre det lettere for elevene å få et godt psykososialt miljø slik de had-

de krav på.7 

 

                                                 
3 Utdannings- og forskningsdepartementet (2001) 
4 Ot. prp. nr. 72 (2001-2002) s. 13 
5 Ot. prp. nr. 72 (2001-2002) s. 16 
6  Ot. prp. nr. 72 (2001-2002) s. 5 
7 Ot. prp. nr. 72 (2001-2002) s. 16 
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Mange høringsinstanser hadde tatt til orde for en lovfestet rett til et godt psykososialt miljø.8 

Departementet argumenterte mot en rettighetsfesting. Etter deres mening var en slik rettighet 

urealistisk, fordi skolen ikke har mulighet til fullt ut å kontrollere elevenes atferd.9 Departe-

mentet argumenterte også med at ordet «rett» har en relativ karakter som kunne skape uheldi-

ge forventinger til skolen. Etter departementets mening måtte det avgjørende være hvilke reel-

le muligheter eleven har til å oppnå et godt skolemiljø. Å vedta en rettighetsbestemmelse ville 

etter deres mening ikke bidra til å styrke skolemiljøet i praksis.10 

 

Departementets opprinnelige utkast til § 9a-1 var derfor en pliktbestemmelse som rettet seg 

mot skolen: «Alle grunnskolar og vidaregåande skolar skal ha eit fysisk og psykososialt miljø 

som har tilfredsstillande verknader for helsa, trivselen og læringa til elevane.»11  

 

Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget (komiteen) valgte imidlertid å gå 

bort fra dette forslaget. Komiteen gav ikke direkte uttrykk for uenighet med departementet i 

sin innstilling, men foreslo å endre ordlyden § 9a-1 slik at den gav elevene en individuell rett 

til et godt psykososialt miljø.12 Komiteens forslag ble vedtatt av Stortinget.   

 

2.2 En rettighet 

 

Den vedtatte ordlyden i oppll. § 9a-1 slår fast at «Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande 

skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring». 

Bestemmelsen er enkelt utformet og gir klart uttrykk for at elevene har fått en rettighet. Når 

det fastsettes i lov at den enkelte borger har en rettighet er det et sterkt utrykk for forpliktelse 

overfor borgeren.13 Forarbeidene presiserer at kravet til det psykososiale miljøet gjelder uav-

hengig av skolens økonomiske stilling og at det ikke kan gis dispensasjon fra kravet.14 I ut-

gangspunktet innebærer bestemmelsen derfor et sterkt vern av elevenes psykososiale miljø.15 

Spørsmålet er hva slags psykososialt skolemiljø elevene har rett til etter bestemmelsen. Dette 

skal drøftes nærmere i det følgende.  

 

                                                 
8 Ot. prp. nr. 72 (2001-2002) s. 13 
9 Ot. prp. nr. 72 (2001-2002) s. 16 
10 Ot. prp. nr. 72 (2001-2002) s. 20 
11 Ot. prp. nr. 72 (2001-2002) s. 26 
12 Innst. O. nr. 7 (2002-2003), særlig pkt. 2.1 og 2.3. Endringsforslaget fremgår på s. 10 
13  Bernt (2010) s. 28 
14  Ot. prp. nr. 72 (2001-2002) s. 21, Innst. O. nr. 7 (2002-2003) s. 2 
15  Udir-2-2010 pkt. 3 
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2.3 Rettighetens virkeområde 

 

Det følger av oppll. § 9a-1 at alle elever i grunnskolen har rett til et godt psykososialt miljø. 

Som elever regnes barn og unge fra det kalenderåret de fyller 6 år. Rettigheten følger dem så 

lenge de går på skolen.16 Den er lik for alle elever, også elever med særlige behov, kronisk 

sykdom og funksjonshemninger.17 Det betyr at skolen i noen tilfeller må strekke seg litt ekstra 

for å sikre at disse elevene får oppleve et godt psykososialt miljø. 

 

Retten til et godt psykososialt miljø gjelder på skolens område i skoletiden, både innendørs og 

utendørs.18 Videre omfattes skoleturer som er en del av opplæringen, for eksempel dagsturer i 

skolens nærområde og leirskole.19 Etter oppll. § 9a-9 gjelder bestemmelsene i kapittel 9a når 

skolefritidsordningen har ansvar for elevene. 

 

Skillet mellom skoletiden og elevens fritid kan by på vanskelige grensespørsmål, og er lite 

beskrevet i lov og forarbeider. Virkeområdet for oppll. kapittel 9a er det samme som for sko-

lens ordensreglement.20 Om ordensreglementets virkeområde sier forarbeidene at «skolen 

bare kan gi regler med virkning utenfor skolen så langt det kan det kan begrunnes direkte i 

skolegangen».21 Vurderingen går altså på om bruddet på elevens rett til et godt psykososialt 

miljø har direkte sammenheng med skolegangen.22 

 

Skoleveien er stort sett omfattet, både ved skoleskyss og når eleven kommer seg til og fra 

skolen på egenhånd. Skoleveien er en integrert del av elevenes skolehverdag der de ofte møter 

andre elever. Skolen har liten mulighet til å gripe inn i situasjoner som oppstår på vei til og fra 

skolen, men kan snakke med elevene om eventuelle tilfeller i etterkant og regulere og sank-

sjonere dette gjennom ordensreglementet. Noen ganger går ikke elevene rett hjem etter sko-

len, men stopper på veien for å leke eller spille ball. Det er også vanlig å bli med hverandre 

hjem etter skolen. Om skolen har et ansvar i disse tilfellene må avgjøres etter en konkret vur-

dering.  

 

                                                 
16 Oppll. § 2-1 første og tredje ledd 
17  Helgeland s. 262 
18 Helgeland s. 262 
19 Udir-2-2010 pkt. 2 
20 Udir-2-2010 pkt. 2 
21 NOU 1995:18 s. 298 
22  Udir-2-2010 pkt. 2 
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2.4 Rettighetens kvalitative innhold 

2.4.1 Begrepet ”psykososialt miljø” 

 

Begrepet «psykososialt miljø» er ikke definert i opplæringsloven. Ut fra karakteriseringen av 

et godt psykososialt miljø i oppll. §§ 9a-1 og 9a-3 første ledd kan det legges til grunn at helse, 

trivsel, læringsevne, trygghet og sosial tilhørighet er aspekter av det psykososiale miljøet. 

Forarbeidene forklarer begrepet som at det har med mellommenneskelige forhold å gjøre, og 

er bestemt av samhandlingen og kommunikasjonen mellom individene.23 Det ligger med 

andre ord tett opp til det man i dagligtalen refererer til som «skolemiljøet» eller «miljøet på 

skolen». 

 

2.4.2 Formålet med opplæringslovens kapittel 9a 

 

Formålet med opplæringslovens kapittel 9a er å gi skoleelever en like klar rett til et godt psy-

kososialt arbeidsmiljø som voksne arbeidstakere.24 Det ble vurdert å la arbeidsmiljøloven 

komme til anvendelse for elever under lovforberedelsen, men departementet valgte heller å gi 

bestemmelser om elevenes skolemiljø i kapittel 9a. Kort oppsummert ble valget begrunnet 

med at det å være elev skiller seg fra å være arbeidstaker i ganske stor grad.25 Den viktigste 

forskjellen er at elever har en plikt til opplæring etter oppll. § 2-1 og ikke kan velge sitt ar-

beidsmiljø på samme måte som en arbeidstaker. For mange elever i Norge finnes det eksem-

pelvis ikke noe reelt alternativ til den lokale skolen; enkelte skoler har ikke engang flere klas-

ser på trinnet eller klasseinndeling overhodet. Å gi elever en like klar rett til et godt psykoso-

sialt arbeidsmiljø som arbeidstakere må derfor innebære at det stilles andre krav til skolen og 

kommunen enn til en arbeidsgiver. Bestemmelsene om det psykososiale miljøet har imidlertid 

også betydning for opplæringen generelt.  

 

Det aller første som skrives i formålsbestemmelsen i oppll. § 1-1 er at opplæringen skal åpne 

dører mot verden og fremtiden. For elever som blir utsatt for mobbing har opplæringen mot-

satt effekt. Erstatningssakene som har blitt ført for retten viser at dører mot fremtiden har blitt 

stengt i den grad at det tilkjennes erstatning for økonomisk tap. Mange mobbeofre blir så pla-

get av traumer og psykiske lidelser i etterkant at det innebærer en grad av medisinsk uførhet. 

Noen får aldri livet helt opp av grøfta igjen, andre lykkes. Alle bærer imidlertid med seg psy-

kiske arr som ikke nødvendigvis lar seg måle, men som preger dem resten av livet. Det er 

tankevekkende at disse skadene skyldes at de som barn oppfylte sin plikt til opplæring etter 

oppll. § 2-1 første ledd.  

                                                 
23  Ot. prp. nr. 72 (2001-2002) s. 23 
24  Innst. O. nr. 7 (2002-2003) s. 2   
25  Ot. prp. nr. 72 (2001-2002) s. 15 
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Videre slår oppll. § 1-1 annet ledd fast at opplæringen skal bygge på grunnleggende verdier i 

kristen og humanistisk arv og tradisjon, blant annet respekt for menneskeverdet, nestekjærlig-

het, tilgivelse og likeverd. Det følger av femte ledd at elevene skal utvikle kunnskap, dyktig-

het og holdninger for å kunne mestre livene sine og delta i arbeid og samfunnsfellesskapet, og 

etter sjette ledd skal de lære å tenke kritisk og handle etisk. Formålsbestemmelsen er utdypet i 

læreplanens generelle del og har trolig også preget innholdet i de enkelte fagene. Opplæringen 

omfatter imidlertid mer enn bare den faglige undervisningen. Også sosial opplæring er en del 

av grunnskoleopplæringen, jf. oppll. § 2-3 første ledd. Brudd på elevens rett til et godt psyko-

sosialt miljø kan det derfor også innebære brudd på formålsbestemmelsen i opplæringsloven. 

Dessuten viser forskning at elever som blir mobbet har lavere karakterer på skolen sammen-

lignet med andre elever.26 Det betyr at det psykososiale miljøet også påvirker den faglige de-

len av opplæringen.  

 

Et godt psykososialt miljø har derfor ikke bare en verdi i seg selv. Tvert imot er trivsel en 

forutsetning for læring, og av vesentlig betydning for at elevene skal få en opplæring som er i 

tråd med opplæringslovens formål. Dette understreker behovet for en lovgivning som på best 

mulig måte fremmer et godt psykososialt miljø i skolen. Denne lovgivningen skal undersøkes 

nærmere i det følgende.  

 

2.4.3 Krav til det psykososiale miljøet 

 

Etter ordlyden i oppll. § 9a-1 har alle elever rett til et psykososialt miljø som er «godt», og at 

det skal «[fremje] helse, trivsel og læring». Det følger av dette at skolemiljøet ikke bare skal 

være fritt for krenkelser, men bidra positivt til elevens helse, trivsel og læring.27 Oppll. § 9a-1 

må også ses i sammenheng med kravet i § 9a-3 første ledd om at skolen skal arbeide «for å 

fremje eit godt psykososialt miljø, der den enkelte eleven kan oppleve tryggleik og sosialt til-

hør». Denne bestemmelsen støtter opp under en forståelse av at retten til et godt psykososialt 

miljø skal fremme elevens helse, trivsel og læring. For de fleste elever vil en opplevelse av 

trygghet og sosial tilhørighet trolig forutsette at skolemiljøet er en positiv faktor i hverdagen, 

for eksempel ved at eleven blir sett av lærere og medelever, har noen å være sammen med i 

friminuttet og får konstruktive tilbakemeldinger på skolearbeidet sitt.  

 

Det følger av odelstingsproposisjonen til kapittel 9a at § 9a-1 inneholder et såkalt funksjons-

krav, der det avgjørende er hva slags virkning det psykososiale miljøet har på elevenes helse, 

                                                 
26  NOU 2015:2 s. 76 
27  Veileder til opplæringsloven kapittel 9a – elevenes skolemiljø, under punktet: ”Det grunnleggende kravet” 
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trivsel og læring. Både virkningen av enkeltforhold og miljøet som helhet skal vurderes, og 

virkningen skal være «tilfredsstillende» ved at det ikke må «forårsake eller forsterke helse-

plager eller mistrivsel, eller øydelegge, hindre eller forstyrre læringa».28 I utgangspunktet 

taler dette for at ordlyden må tolkes innskrenkende, ved at skolemiljøet ikke trenger å virke 

fremmende, så lenge det ikke forårsaker eller forsterker helseplager, mistrivsel eller dårlige 

læringsforhold. På den annen side kan det diskuteres hvor stor forskjellen på å virke frem-

mende og å ikke forårsake helseplager, mistrivsel eller forstyrre læringen egentlig er. Etter 

min mening ligger det i skolens natur som læringsmiljø og sosial arena å virke fremmende på 

psykososial helse, trivsel og læring. Dette kravet vil derfor i utgangspunktet være oppfylt, så 

lenge ikke noe kommer i veien for denne effekten slik uttalelsene i stortingsproposisjonen 

beskriver.  

 

En utfordring med uttalelsene i forarbeidene er imidlertid at de er knyttet til departementets 

opprinnelige forslag til § 9a-1. Når Stortinget gikk vekk fra departementets ordlydsforslag, 

bør uttalelsene i utgangspunktet tillegges liten vekt i lovtolkningen.29 På den annen side har 

komiteen gjentatt departementets uttalelser i sin innstilling. Det fremgår blant annet at 

«[k]omiteen er tilfreds med at de nye lovreglene slår fast at skolemiljøet ikke skal forårsake 

eller forsterke helseplager eller mistrivsel, eller ødelegge, hindre eller forstyrre læringen.»30 

Komiteen gav som nevnt heller ikke uttrykk for uenighet med departementets uttalelser knyt-

tet til oppll. § 9a-1 på annen måte, og kom ikke med noen forklaring om hvordan ordlydsend-

ringen skulle forstås. Det er derfor grunn til å tro at komiteen på tross av rettighetsfestingen 

ikke har hatt til hensikt å gå bort fra proposisjonens krav til det psykososiale miljøet. Rettig-

hetsfestingen kan heller forstås som en skjerping av kravene på visse områder.   

 

I den juridiske litteraturen har flere lagt departementets uttalelser til grunn. Sigurd Knudtzon 

viser blant annet til at bestemmelsen oppstiller et funksjonskrav.31 Geir Helgeland mener at 

elevene har rett til et «tilfredsstillende skolemiljø», og viser samtidig til den uttalelsen fra ko-

miteen som er gjengitt ovenfor.32 Også Utdanningsdirektoratet synes å bygge på departemen-

tets uttalelser.33 Ingen av dem problematiserer forholdet mellom departementets uttalelser og 

ordlydsendringen. Simen Warp mener derimot at det ikke kan legges for stor vekt på uttalel-

sene i proposisjonen når det var komiteens forslag som ble vedtatt.34 Han utdyper imidlertid 

                                                 
28 Ot. prp. nr. 72 (2001-2002) s. 21 
29  Warp (2012) s. 259 
30  Innst. O. nr. 7 (2002-2003) s. 2 
31  Knudtzon (2012) s. 344 
32 Helgeland (2006) s. 261-262 
33  Udir-2-2010 pkt. 3 
34  Warp (2012) s. 259 
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ikke noe videre, og det er uklart hva som er bakgrunnen for hans standpunkt. Det mest nær-

liggende er derfor å bruke departementets uttalelser i tolkningen av hvordan et godt psykoso-

sialt miljø skal forstås.  

 

Det følger også av barnekonvensjonen (BK) artikkel 19 at elever rett til et psykososialt miljø 

fritt for fysisk og psykisk vold. Barnekonvensjonen går foran norsk lov ved motstrid og har 

stor rettskildevekt, jf. menneskerettsloven (mrl.) §§ 2 og 3. Etter BK artikkel 19 nr. 1 er Norge 

forpliktet til å «treffe alle egnede lovgivningsmessige, administrative, sosiale og opplærings-

messige tiltak for å beskytte barnet mot alle former for fysisk og psykisk vold, skade eller mis-

bruk, vanskjøtsel eller forsømmelig behandling, mishandling eller utnytting, herunder seksuelt 

misbruk mens en eller begge foreldrene, verge(r) eller eventuell annen person har omsorgen 

for barnet». Vold i barnekonvensjonens forstand omfatter blant annet isolering, ignorering, 

diskriminering, trusler, fornærmelser, fysisk vold og ulike former for mobbing.35 Barnets rett 

til frihet fra vold gjelder for alle omsorgsgivere som har et juridisk anerkjent ansvar for bar-

nets sikkerhet, helse, utvikling og velferd, herunder skolen og skolens personale.36 Denne 

rettigheten er derfor en del av retten til et godt psykososialt miljø.  

 

Etter dette må det legges til grunn at det psykososiale miljøet skal virke fremmende på ele-

vens helse, trivsel og læring ved å ikke forårsake eller forsterke helseplager eller mistrivsel, 

ødelegge, hindre eller forstyrre læringen hos eleven. Det er et strengt krav. Enhver som har 

gått på skolen vet at elever forstyrrer hverandre i læringen stadig vekk, og at det iblant oppstår 

konflikter som fører til mistrivsel– både mellom lærer og elev, og elever imellom. Terskelen 

for brudd på elevens rettighet er derfor svært lav.  

 

2.4.4 Det subjektive elementet 

 

Som nevnt følger det av forarbeidene at det er skolemiljøets virkning på elevens helse, trivsel 

og læring som er avgjørende for om elevens rettighet er oppfylt.37 Uttalelsen gjelder imidler-

tid både det fysiske og det psykososiale miljøet, og det psykososiale miljøets virkning på ele-

vene lar seg ikke nødvendigvis observere eller måle slik som det fysiske miljøet. Derfor kan 

det lett oppstå uenighet om hvordan det psykososiale miljøet virker på elevene. Dette gir ret-

tigheten et subjektivt element. Spørsmålet er hvem sin opplevelse som skal danne grunnlag 

for vurderingen av hvordan det psykososiale miljøet virker på eleven.  

 

                                                 
35  FNs barnekomité (2011) s. 9-12 
36  FNs barnekomité (2011) s. 13 
37  Ot. prp. nr. 72 (2001-2002) s. 21 
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Det er primært to alternativer: enten eleven selv, rettighetssubjektet, eller personalet ved sko-

len, for eksempel klassestyreren. Eleven er den eneste som kan si noe om skolemiljøets virk-

ning på seg selv. Både rettssikkerhetshensyn generelt og lovkapittelets formål om at elevene 

skal være trygge på å bli tatt på alvor, taler for at elevens opplevelse skal legges til grunn. På 

den annen side dreier det seg om barn helt ned i seks års alder. Å legge elevens opplevelse til 

grunn medfører en risiko for at både misforståelser og elevens generelle sinnsstemning kan 

utløse plikter for skolen. Effektivitetshensyn trekker derfor i motsatt retning. Alternativet er å 

legge personalets opplevelse til grunn. En klassestyrer kjenner som regel elevene sine godt, og 

har et godt utgangspunkt for å vurdere det psykososiale miljøets virkning på elevene. Det 

medfører imidlertid en risiko for at psykososiale utfordringer ikke blir tatt på alvor. En utford-

ring i mobbesaker er nettopp at eleven ikke blir hørt eller trodd. Denne løsningen er derfor 

mindre forenlig med formålet til opplæringslovens kapittel 9a.  

 

Utdanningsdirektoratet mener at vurderingen av det psykososiale miljøet skal baseres på ele-

vens subjektive opplevelse, og viser til uttalelsen i forarbeidene om at virkningen på elevens 

helse, trivsel og læring er avgjørende.38 Simen Warp problematiserer Utdanningsdirektoratets 

uttalelser. Han mener at en tolkning som tilsier at rettigheten kun skal basere seg på elevens 

subjektive opplevelse ikke er holdbar. Et slikt tolkningsresultat vil etter hans mening være 

basert på en sammensmeltning av de beste sidene av den vedtatte ordlyden og stortingspropo-

sisjonen.39 Warps standpunkt er imidlertid påvirket av hans mening om at det ikke kan legges 

for stor vekt på stortingsproposisjonen etter at ordlyden i § 9a-1 ble endret.40 Jeg har allerede 

kommet til at jeg er uenig med Warp på dette punktet, og kan derfor ikke følge resonnementet 

hans her.  

 

Også Djupedalsutvalget har i sin gjennomgang av gjeldende rett kommet til at elevens subjek-

tive opplevelse avgjør om rettigheten er oppfylt eller ikke. De mener at departementet har 

understreket dette i odelstingsproposisjonen, men viser ikke til hvor.41 Dette er en litt underlig 

påstand, når en slik understreking ikke har blitt funnet av andre som tidligere har skrevet om 

temaet. Det må i tilfelle være uttalelsen om at det psykososiale miljøets virkning på elevens 

helse, trivsel og læring skal være avgjørende det siktes til. Etter min mening er dette å strekke 

departementets uttalelse langt. At virkningen på elevene skal være avgjørende er ikke det 

samme som at elevens subjektive opplevelse skal være avgjørende. Virkningen på elevene vil 

som nevnt innledningsvis være avhengig av noens opplevelse, og proposisjonen gir ikke noe 

                                                 
38 Udir-2-2010 pkt. 3 
39  Warp (2012) s. 260 
40  Warp (2012) s. 259 
41  NOU 2015:2 s. 210 
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klart svar på hvem sin opplevelse som skal legges til grunn. At elevens subjektive opplevelse 

skal legges til grunn må derfor hjemles i noe annet enn proposisjonen.  

 

Warp kan ha rett når han skriver at Utdanningsdirektoratet baserer sin forståelse på en sam-

mensmeltning av proposisjonens og den vedtatte ordlydens beste sider.42 Når Stortinget har 

vedtatt å gi elevene en individuell rettighet, må det forstås som et uttrykk for at elevenes retts-

sikkerhet er av stor betydning for lovgiver. I spørsmålet om hvem sin opplevelse som skal 

legges til grunn i vurderingen av det psykososiale miljøet, er det nettopp elevenes rettssikker-

het som står på spill. Rettighetsfestingen taler derfor for å legge elevens subjektive opplevelse 

til grunn.  

 

Barnekonvensjonen (BK) stiller også krav om at elevens subjektive opplevelse tas med i vur-

deringen. Det følger av barnets rett til å bli hørt etter BK art. 12 nr. 1 at barnets synspunkter 

skal tillegges behørig vekt i samsvar med barnets alder og modenhet i alle forhold som vedrø-

rer barnet. Det er ikke tilstrekkelig å lytte til barnet, barnets synspunkter skal tas alvorlig.43 

FNs barnekomité understreker at det er særlig viktig å ta hensyn til barnets synspunkter for å 

forebygge mobbing og diskriminering i skolen.44 BK art. 12 stiller imidlertid ikke krav om at 

elevens subjektive opplevelse skal være avgjørende i alle tilfeller. Vekten beror på en vurde-

ring av barnets alder og modenhet, og synspunktene det gir uttrykk for i hvert enkelt tilfelle. 

Hvilke følger saken kan få for barnet skal også tas i betraktning.45 Retten til å bli hørt etter BK 

art. 12 oppstiller dermed et kompromiss mellom barnets rettssikkerhet og andre hensyn, for 

eksempel effektivitet. 

 

Etter dette er det mest nærliggende å legge til grunn at eleven subjektive opplevelse skal være 

avgjørende i vurderingen av det psykososiale miljøets virkning på eleven. Utdanningsdirekto-

ratets og Djupedalsutvalgets mening har i utgangspunktet begrenset rettskildemessig vekt. Det 

er imidlertid på det rene at spørsmålet er av stor betydning for elevenes rettssikkerhet, og både 

formålet med opplæringslovens kapittel 9a og lovfestingen av en individuell rettighet taler for 

den forståelsen de har lagt til grunn. I alle fall må elevens subjektive oppfatning være avgjø-

rende i den grad det følger av barnekonvensjonen.  

 

 

 

                                                 
42  Warp (2012) s. 260 
43  FNs barnekomité (2009) s. 11 
44  FNs barnekomité (2009) s. 25 
45  FNs barnekomité (2009) s. 11 
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2.5 Manglende avklaring i rettspraksis 

 

Det har så langt bare blitt avsagt én dom om det psykososiale skolemiljøet i Høyesterett, Kris-

tiansanddommen. Saken gjaldt et erstatningskrav mot Kristiansand kommune for skader som 

følge av mobbing i barneskolen fra 1987 til 1993.46 Opplæringslovens kapittel 9a hadde der-

for ikke trådt i kraft da forholdene i saken fant sted. I et obiter dictum viser retten likevel til 

oppll. § 9a-3 og kommer med følgende uttalelse: 

 

 «Jeg kan ikke se at bestemmelsen innholdsmessig stiller strengere krav til elevenes arbeids-

miljø enn det som fulgte av grunnskolelova. Den gir først og fremst, gjennom annet ledd, en 

skjerping og presisering av de ansattes undersøkelses- og aktivitetsplikt. Dessuten gir tredje 

ledd elever og foreldre formelle rettigheter til å få behandlet slike saker etter forvaltningslo-

vens regler.»47 

  

Førstvoterende fastslår at kravene til det psykososiale skolemiljøet er de samme som før, men 

nevner ikke oppll. § 9a-1 eller rettighetsfestingen. Avgjørelsen er derfor ikke til hjelp i denne 

sammenheng. For øvrig er det påfallende at førstvoterende ikke nevner § 9a-1 når han først 

har valgt å uttale seg om dagens krav til skolemiljøet etter § 9a-3. Høyesterett har et overord-

net ansvar for å klargjøre rettstilstanden der det er behov for det, og disse bestemmelsene 

henger tett sammen etter gjeldende rett. En mulig forklaring er at elevene ikke hadde en ret-

tighet da saksforholdet fant sted, og at førstvoterende derfor ikke fant det relevant å si noe om 

rettighetsbestemmelsen.  

 

I underrettsavgjørelser om erstatning for mobbing i skolen som har funnet sted etter at opplæ-

ringslovens kapittel 9a trådte i kraft, har retten foreløpig unngått å drøfte rettigheten. Retten 

har i stedet holdt seg til etablert praksis i slike saker, som kort forklart går ut på å drøfte hvor-

vidt det foreligger mobbing, og om skolen har gjort det man med rimelighet kan forvente for å 

stanse mobbingen.48 I noen tilfeller blir oppll. §§ 9a-1 og 9a-3 inntatt i domspremissene, men 

uten at retten knytter noen bemerkninger til bestemmelsene.49 Hvordan elevens rettighet skal 

forstås har derfor fortsatt ikke fått noen avklaring i rettspraksis. 

 

 

                                                 
46  Rt. 2012 s. 146, premiss 1 
47  Rt. 2012 s. 146, premiss 36 
48  Se eksempelvis TAUAG-2009-201181 «Risørdommen» der retten viser til mobbedefinisjonen i forarbeidene 

til opplæringslovens kapittel 9a, men ikke til oppll. §§ 9a-1 og 9a-3. 
49  Se TKISA-2012-152831 «Enkeltepisode» og TSTRO-2015-36958 «Malvikdommen» 
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2.6 Skolens plikter og en oversikt over den videre fremstillingen 

 

Det er skolen som er pliktsubjektet for elevens rett til et godt psykososialt miljø, og som skal 

sikre at elevens rettighet blir oppfylt. Skolens plikter bidrar til å styrke elevens mulighet til å 

få oppfylt rettigheten i praksis. Pliktene er konkrete krav til skolens operasjonalisering av ret-

tigheten som skolen kan holdes ansvarlig for ikke å følge.  

 

Den overordnede bestemmelsen for skolens plikter er oppll. § 9a-3 første ledd. Etter denne 

bestemmelsen skal skolen arbeide «aktivt og systematisk» for å fremme et godt psykososialt 

miljø. At arbeidet skal være aktivt og systematisk er for det første en henvisning til skolens 

plikt til å drive internkontroll etter § 9a-4. Denne plikten er drøftet nærmere i oppgavens ka-

pittel 2. At skolen skal arbeide aktivt for å fremme et godt psykososialt miljø innebærer også 

plikter i møte med den enkelte elev. Dette kalles skolens plikt til individrettet arbeid og er 

beskrevet i oppgavens kapittel 3. Endelig har skolen noen særlige saksbehandlingsplikter som 

er behandlet i kapittel 4.  

 

 

3 Skolens plikt til systematisk arbeid 

3.1 Krav til skolens internkontroll 

3.1.1 Generelle krav 

 

Skolens plikt til systematisk arbeid for å fremme elevens helse, trivsel og læring følger av 

oppll. §§ 9a-3 første ledd og 9a-4. Opplæringslova § 9a-4 første punktum pålegger skolen å 

«aktivt drive eit kontinuerleg og systematisk arbeid for å fremje helsa, miljøet og tryggleiken 

til elevane, slik at krava i eller i medhald av [opplæringslovens kapittel 9a] blir oppfylte». 

Arbeidet skal være i tråd med prinsippet om internkontroll.50 Det innebærer at skolen må om-

sette kravene i opplæringslovens kapittel 9a til konkrete mål og rutiner, planer og tiltak for å 

sikre elevens rett til et godt psykososialt miljø.51 På samme måte som skolen plikter å ha 

handlingsplaner og rutiner for å sikre et godt inneklima og trygghet ved brann, skal skolen 

vite hva den skal gjøre for å forebygge, oppdage og håndtere problemer med det psykososiale 

miljøet. Ansvaret for den daglige gjennomføringen av dette arbeidet ligger hos skolens ledel-

se, jf. oppll. § 9a-4 annet punktum. 

 

Oppll. § 9a-4 sier ikke noe konkret om hvordan skolens internkontroll med det psykososiale 

miljøet skal være. Det oppstilles bare generelle krav om at arbeidet skal være «aktivt ... konti-

                                                 
50 Warp (2012) s. 260 
51 Ot. prp. nr. 72 (2001-2002) s. 16-17 
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nuerlig og systematisk». At arbeidet skal være «aktivt» innebærer at skolen skal arbeide fore-

byggende for å sikre elevens rett etter oppll. § 9a-1. Selv på en skole med høy trivsel er det 

ikke tilstrekkelig at skolen forholder seg passiv til det oppstår en sak. At arbeidet skal være 

«kontinuerlig» betyr at det systematiske arbeidet skal utføres fortløpende, ikke bare til visse 

tider i skoleåret.52 Forarbeidene viser til at en dynamisk internkontroll krever at arbeidet blir 

løpende vurdert og revidert, og understreker at arbeidet ikke skal være noe statisk, «ein perm i 

hylla».53 Endelig innebærer et «systematisk» arbeid blant annet at det blir forankret i planer og 

rutiner. Disse må være innarbeidet hos skolens personale og faktisk bli fulgt når det er nød-

vendig.54  

 

Det systematiske arbeidet skal være slik «at krava i eller i medhald av [opplæringslova kapit-

tel 9a] blir oppfylte» og er følgelig omfattende. Både negative sider av det psykososiale mil-

jøet og det å skape et godt miljø for elevene skal behandles.55 Skolen står imidlertid fritt til å 

organisere arbeidet etter eget ønske, så lenge kravene til det systematiske arbeidet er oppfylt.56 

For at arbeidet skal lykkes er det viktig at skolen selv setter konkrete mål for arbeidet, og at 

planer og tiltak blir tilpasset de lokale utfordringene.57 Det betyr for eksempel at skolen må ta 

stilling til hvilke behov som finnes på deres skole for at den enkelte elev skal kunne oppleve 

trygghet og sosial tilhørighet, jf. oppll. § 9a-3 første ledd. Et annet eksempel er å etablere ru-

tiner for hvordan mistrivsel og mobbing blant elevene kan avdekkes og håndteres. En del av 

dette arbeidet vil være å utdype de ansattes handlingsplikt etter oppll. § 9a-3 annet ledd.58 

 

3.1.2 Krav om dokumentasjon 

 

I tillegg til det som allerede er sagt gjelder et krav om dokumentasjon av det systematiske 

arbeidet. Kravet følger av forarbeidene, men kan også utledes direkte av oppll. § 9a-4.59 

Skriftlig dokumentasjon er en nødvendighet for at skolen skal kunne vurdere og revidere sitt 

eget arbeid, og vil også være nyttig når ansatte skal informeres om rutiner. Det gjelder også 

krav om at skolen kan fremlegge dokumentasjon overfor andre instanser. Skolen har plikt til å 

legge frem dokumentasjon på sitt systematiske arbeid hvis utvalg og råd ved skolen ber om 

det etter § 9a-6 første ledd, siste punktum. Dokumentasjon er videre nødvendig for at skole-

                                                 
52  Udir-4-2014 pkt. 1 
53  Ot. prp. nr. 72 (2001-2002) s. 24 
54  Udir-4-2014 pkt. 1 
55 Warp (2012) s. 260 
56  Udir-4-2014 pkt. 1.1 
57 Ot. prp. nr. 72 (2001-2002) s. 24 
58 Helgeland s. 279 
59  Ot. prp. nr. 72 (2001-2002) s. 17 
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eier skal kunne kontrollere at skolevirksomheten er lovmessig, etter oppll. § 13-10 annet ledd. 

Det må også foreligge dokumentasjon for at Fylkesmannen, som er tilsynsorgan, skal kunne 

kontrollere hvordan skolen forstår regelverket og hva som gjøres for å oppfylle det.60  

 

3.1.3 Krav om kjennskap til regelverk og tilstrekkelig kompetanse 

 

En forutsetning for at skolen skal kunne oppfylle kravene til internkontroll er at skolens per-

sonale har tilstrekkelig kunnskap til å kunne utføre sine oppgaver på en forsvarlig måte.61 For 

det første må alle ansatte være kjent med de kravene i opplæringslovens kapittel 9a som er 

relevant for deres arbeid. Særlig gjelder dette skolens ledelse, som har ansvar for den daglige 

gjennomføringen av det systematiske arbeidet etter oppll. § 9a-4 annet punktum. I Malvik-

dommen ble en tidligere elev tilkjent erstatning for mobbing på ungdomsskolen. Skolen hadde 

ikke tatt mobbingen på alvor, til tross for gjentatte henvendelser fra elevens foreldre. I vurde-

ringen av skolens tiltak mot mobbingen peker retten blant annet på rektors manglende forstå-

else for regelverket som en årsak til at saken ble dårlig behandlet.62 For andre ansatte ved sko-

len er det eksempelvis sentralt å kjenne til elevens rett til et godt psykososialt miljø, hand-

lingsplikten etter oppll. § 9a-3 annet ledd og skolens rutiner knyttet til handlingsplikten.  

 

For det andre må kravene til de ansattes kompetanse bli fulgt. Uten riktig utdannelse kan det 

oppstå situasjoner der en ansatt ikke har den kunnskapen som trengs for å løse situasjoner 

knyttet til det psykososiale miljøet på en god måte. Oppll. § 10-1 stiller krav om relevant pe-

dagogisk kompetanse for ansatte i undervisningsstillinger som er utdypet i opplæringsforskrif-

ten (opplf.) kapittel 14. Etter oppll. § 10-8 har skoleeieren ansvar for at ansatte får mulighet til 

kompetanseutvikling, slik at de til enhver tid har den kompetansen som er nødvendig i skolens 

virksomhet. Det stilles også særlige krav til sosialrådgiveren etter opplf. § 22-2. Forarbeidene 

til opplæringsloven viser til at riktig grunnutdanning og etterutdanning av ansatte kan være 

effektivt for å motvirke mobbing.63 Simen Warp peker på at indirekte og «skjult» mobbing 

kan være vanskelig å oppdage, og at etterutdanning kan bedre de ansattes evne til å håndtere 

slik mobbing.64 I senere år har digital mobbing utfordret skolen på nye måter.65 Etterutdan-

ning kan være et virkemiddel også her. 

 

                                                 
60 Ot. prp. nr. 72 (2001-2002) s. 17 
61 Warp (2012) s. 262 
62 TSTRO-2015-36958 «Malvikdommen» 
63 NOU 1995:18, s. 229 
64 Warp (2012) s. 263 
65  NOU 2015:2 s. 81 
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For det tredje må skolen ha tilstrekkelig fagkunnskap om hvordan mobbing og andre psykoso-

siale utfordringer skal håndteres. Dette er drøftet nærmere under punkt 4.3.1, krav til skolens 

tiltak. Et relevant spørsmål i denne sammenheng er om det kreves at skolen har et skolemiljø-

program eller mobbeprogram. Svaret følger av det som allerede har blitt nevnt, at det er opp 

til skolen selv hvordan den legger opp sitt systematiske arbeid, så lenge opplæringslovas krav 

blir oppfylt.66 

 

3.1.4 Utforming av ordensreglementet 

 

En viktig del av skolens systematiske arbeid er utformingen av et ordensreglement etter oppll. 

§ 2-9.67 Det er en forutsetning for et godt psykososialt miljø at det finnes et felles sett med 

atferdsregler som alle må følge.68 Skolen er et eget lite samfunn, og ordensreglementet kan 

sammenlignes med storsamfunnets regulering av atferd gjennom rettssystemet. Det bidrar til 

forutberegnelighet og likebehandling av elevene. Alminnelige lover og regler gjelder natur-

ligvis også på skolens område, men disse kan være ukjente eller virke fjerne for unge elever. 

Dessuten er de fleste elever i grunnskolen under den strafferettslige lavalder. Ordensregle-

mentet er derfor en sentral autoritet for lov og orden på skolen, og skolen skal gjøre ordens-

reglementet kjent for elever og foreldre etter oppll. § 2-9 annet ledd. 

 

Ordensreglementet er en forskrift, og kommunen har ansvar for at det blir fastsatt en forskrift 

om ordensreglement på hver skole. Utformingen av ordensreglementet kan imidlertid også 

delegeres til ledelsen på den enkelte skole.69 Det følger av oppll. § 2-9 første ledd at ordens-

reglementet skal inneholde bestemmelser om elevens rettigheter og plikter som ikke er fastsatt 

i lov eller på annen måte, herunder regler om atferd, sanksjoner ved brudd på reglene og reg-

lene om behandlingen av slike saker. Det fremgår av forarbeidene at skolen bare kan benytte 

seg av disiplinærtiltak eller refsingstiltak som er hjemlet i ordensreglementet.70 Dette må for-

stås som et hjemmelskrav, som innebærer at ordensreglementet får betydning for hvilke di-

siplinærtiltak skolen kan iverksette for å oppfylle elevens rett til et godt psykososialt miljø. 

Hjemmelskravet må imidlertid avgrenses mot mindre alvorlige tiltak som kan begrunnes i 

skolens rett til å lede og organisere undervisningen.71 Skolen står i utgangspunktet fritt til å 

fastsette disiplinærtiltak, men det følger av oppll. § 2-9 tredje ledd at fysisk refsing eller annen 

krenkende behandling ikke kan benyttes. Oppll. § 2-10 regulerer skolens adgang til å bruke 

                                                 
66  Udir-4-2014 pkt. 1.1 
67 Ot. prp. nr. 72 (2001-2002) s. 24 
68  Warp (2012) s. 267 
69  Udir-8-2014 pkt. 4 
70  Ot. prp. nr. 46 (1997-1998) s. 157 
71  NOU 1995:18 s. 299 
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bortvisning som disiplinærtiltak. Det strengeste tiltaket skolen disponerer over er vedtak om 

skolebytte etter oppll. § 8-1 fjerde ledd. Etter bestemmelsens tredje punktum må andre tiltak 

være forsøkt før det gjøres vedtak om å flytte en elev. Flytting er svært inngripende for eleven 

det gjelder, og må regnes som en siste utvei.72 

 

3.1.5 Skolens informasjonsplikt. Aktørenes rett til å uttale seg 

 

Skolen har en informasjonsplikt overfor ulike utvalg ved skolen etter oppll. § 9a-6 første ledd. 

Samarbeidsutvalget, skoleutvalget, skolemiljøutvalget, elevrådet og foreldrerådet skal holdes 

løpende underrettet om alle forhold av vesentlig betydning for det psykososiale skolemiljøet, 

herunder enkelthendelser, planer og vedtak.73 Vilkåret «vesentlig betydning» setter visse 

skranker for hva skolen må underrette rådene om. Dagligdagse enkelthendelser og mindre 

endringer av rutiner faller utenfor informasjonsplikten. Alvorlige voldsepisoder og vedvaren-

de dårlige psykososiale forhold vil derimot være omfattet, så vel som «utarbeiding av opplegg 

for det systematiske arbeidet med skolemiljøet» og vedtak gjort av skolen selv eller tilsyns-

myndighetene.74 Skolen har også en generell informasjonsplikt etter forvaltningslovens § 17 

annet ledd flg. Den mer spesielle bestemmelsen i opplæringsloven bidrar imidlertid til å klar-

gjøre informasjonspliktens funksjon i skolemiljøsaker. Etter oppll. § 9a-6 annet ledd har råde-

ne og utvalgene rett til å uttale seg og komme med fremlegg i alle saker av betydning for sko-

lemiljøet, og de skal inkluderes i planlegging og gjennomføring av miljøtiltak ved skolen så 

tidlig som mulig. Hvis skolen blir kjent med forhold ved skolemiljøet som kan ha negativ 

virkning for elevenes helse, skal skolen snarest mulig varsle elevene og de foresatte om det, 

jf. oppll. § 9a-6 tredje ledd.  

 

3.1.6 Medvirkning fra elever og foresatte 

 

Departementet la også stor vekt på medvirkning fra elever og foresatte i utformingen av opp-

læringsloven kapittel 9a. For det første er medvirkning viktig for at den enkelte skal oppleve å 

bli hørt. Det bidrar også til bedre og mer effektiv planlegging og gjennomføring av tiltak, 

fordi elevene og foresatte kjenner problemstillinger som angår dem best selv. Dessuten vil 

brukermedvirkning kunne føre til at opplæringsloven i større grad blir fulgt av skolen, og 

fungerer sånn sett som en ekstra kontrollmekanisme i skolens systematiske arbeid.75  

 

 

                                                 
72  Udir-2-2015 pkt. 4.3 
73 Se oppll. §§ 11-1 – 11-5 om rådenes deltagere og oppgaver. 
74 Ot. prp. nr. 72 (2001-2002) s. 24 
75 Ot. prp. nr. 72 (2001-2002) s. 24  
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4 Skolens plikt til individrettet arbeid 

4.1 Omsorgsplikten 

 

Skolen har en generell plikt til omsorg for elevene.76 Henning Jakhelln karakteriserer skolens 

virksomhet som «en inngripende og nærmest altomfattende lovpålagt offentlig tjenesteytelse» 

for elevene.77 Skolen skal gi elevene opplæring, men også den omsorg og oppdragelse som er 

nødvendig i lys av elevens alder. Jo yngre elevene er, jo større er omsorgsplikten.78  

 

En sentral del av omsorgsplikten er å hindre at elevene ikke kommer til skade. Tidligere kom 

denne plikten til uttrykk i formålsbestemmelsen i § 1-2 siste ledd, der det het at «[a]lle som er 

knytte til skolen ... skal arbeide for å hindre at elevar ... kjem til skade eller blir utsette for 

krenkjande ord eller handlingar». Denne bestemmelsen ble fjernet da formålsbestemmelsen 

ble endret og flyttet fra § 1-2 til § 1-1 i årsskiftet 2008-2009, men uten at lovgiver mente å 

endre rettstilstanden.79 Den er derfor fortsatt relevant i tolkningen av skolens omsorgsplikt. 

Kravet er imidlertid i stor grad dekket av andre bestemmelser. Barnekonvensjonens artikkel 

19 nr. 1 gir elevene rett til frihet fra fysisk og psykisk vold, og det følger av opplæringsfor-

skriften (opplf.) § 12-1 bokstav a at «[n]år skolen er ansvarleg for tryggleiken til elevane, må 

tilsynet i praksis vere forsvarleg i forhold til risikoen for at skade eller ulykke kan skje». Den 

mest sentrale bestemmelsen er likevel oppll. § 9a-3 annet ledd, og den skal drøftes i det føl-

gende.  

 

4.2 Skolens handlingsplikt etter § 9a-3 (2) 

4.2.1 Generelt 

 

Det følger av oppll. § 9a-3 annet ledd at: «[d]ersom nokon som er tilsett ved skolen får kunn-

skap eller mistanke om at ein elev blir utsett for krenkjande ord eller handlingar som mob-

bing, diskriminering, vald eller rasisme, skal vedkommande snarast undersøkje saka og varsle 

skoleleiinga, og dersom det er nødvendig og mogleg, sjølv gripe direkte inn».  

 

I Utdanningsdirektoratets rundskriv blir skolens plikter etter § 9a-3 annet ledd omtalt som 

skolens handlingsplikt.80 Jeg bruker dette begrepet videre i fremstillingen. Handlingsplikten 

har tre komponenter: den ansatte har plikt til å undersøke saken, til å varsle skolens ledelse og 

til selv å gripe inn.  

                                                 
76  Førstvoterende viser til omsorgsplikten i Rt. 2012 s. 146, premiss 38 
77 Jakhelln (2012) s. 69 
78 NOU:1995:18 s. 305 
79 Warp (2012) s. 278, Ot. prp. nr. 46 (2007-2008) 
80 Udir-2-2010 pkt. 4 
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4.2.2 Hvem har en handlingsplikt 

 

Handlingsplikten gjelder alle ansatte ved skolen.81 Som regel er det lærere og assistenter som 

har mest med elevene å gjøre, men plikten gjelder også skolens ledelse, administrativt ansatte, 

vaktmestere og annet personale.82 Videre følger det av oppll. § 9a-9 at kapittel 9a, og dermed 

også handlingsplikten, gjelder for skolefritidsordningens ansatte. Innleid arbeidskraft er ikke 

«tilsett» og faller i utgangspunktet utenfor. Utdanningsdirektoratet mener at handlingsplikten 

følger arbeidsgiveransvaret. Tjenesteytere som ikke er ansatt av skolen har derfor ingen hand-

lingsplikt hvis det ikke er avtalt.83 

 

Den eller de som er kontaktlærer for en klasse har et særlig ansvar for elevene etter § 8-2 an-

net ledd. Kontaktlæreren har «særlig ansvar for dei … sosialpedagogiske gjeremåla som gjeld 

klassen … og dei elevane som er er, mellom anna kontakten med heimen». Dette innebærer et 

ekstra ansvar for å følge med på sine elever og at de har et godt psykososialt miljø.84  

 

4.2.3 Kunnskap eller mistanke 

 

Handlingsplikten utløses ved «kunnskap eller mistanke om» at en elev blir utsatt for krenken-

de atferd. Etter ordlyden må «kunnskap om» bety at den ansatte faktisk vet at en elev har blitt 

utsatt for krenkende atferd. Utdanningsdirektoratet mener at både det ansatte selv observerer 

og det ansatte får høre om fra elever faller inn under «kunnskap om».85 Det kan innvendes at 

elever ikke alltid forteller sannheten, og at skolens ansatte av ulike grunner kan ha grunn til å 

tvile på at det de blir får høre fra elever er sant. Spørsmålet er imidlertid av liten praktisk be-

tydning fordi handlingspliktens nedre terskel bare krever at det foreligger mistanke. Det vil 

være tilfelle i de aller fleste tilfeller der noen forteller at en elev har blitt utsatt for krenkende 

atferd. 

 

En naturlig språklig forståelse av «mistanke om» taler for at det skal lite til å utløse hand-

lingsplikten. Formålet med § 9a-3 annet ledd er å sørge for at skolens ledelse blir klar over 

problemene, slik at de kan sette i verk nødvendige tiltak.86 Dette taler for en lav terskel, særlig 

sammenholdt med lovgivers vedtak om å gi elevene en individuell rett til et godt psykososialt 

miljø. Utdanningsdirektoratet mener at kravet om mistanke alltid vil være oppfylt hvis den 

                                                 
81 Ot. prp. nr. 72 (2001-2002) s. 23 
82 Helgeland (2006) s. 275 
83 Udir-2-2010 pkt. 4.1.2 
84  Warp (2012) s. 264 
85 Udir-2-2010 pkt. 4.2 
86 Ot. prp. nr. 72 (2001-2002) s. 23 
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ansatte har fått kunnskap om at eleven opplever en hendelse som krenkende.87 Dette er en 

naturlig følge av at elevens subjektive opplevelse skal legges til grunn i vurderingen av om 

det foreligger brudd på retten til et godt psykososialt miljø. 

 

4.2.4 Atferd som utløser handlingsplikten 

 

Skolens handlingsplikt blir utløst ved «krenkende ord eller handlingar som mobbing, diskri-

minering, vald eller rasisme», jf. oppll. § 9a-3 annet ledd. Den retter seg altså mot negative 

faktorer i det psykososiale miljøet.88 Mobbing, diskriminering, vold og rasisme blir nevnt, 

men listen er ikke uttømmende. Alle former for krenkende ord eller handlinger rammes av 

bestemmelsen.  

 

4.2.4.1 Mobbing 

 

Mobbing er en egen form for krenkelse som er kjennetegnet av systematisk plaging av en eller 

flere bestemte personer. Forarbeidene til oppll. § 9a-3 annet ledd inneholder en definisjon av 

mobbing:  

 

«Ein person er mobba når han eller ho, gjentekne gonger og over tid, er utsett for negative 

handlingar frå ein eller fleire personar. Det er ei negativ eller aggressiv handling når nokon 

med vilje påfører ein annan person skade eller smerte - ved fysisk kontakt, ved ord eller på 

andre måtar. For å kunne bruke nemninga mobbing skal det også vere ein viss ubalanse i 

makt- og styrketilhøvet: den som blir utsett for dei negative handlingane, har vanskeleg for å 

forsvare seg og er noko hjelpelaus overfor den eller dei som plagar han eller henne.»89 

 

Definisjonen er basert på en mobbedefinisjon utarbeidet av den svenske psykologiprofessoren 

Dan Olweus, en pioner innen mobbeforskningen.90 Olweus’ mobbedefinisjon og utdraget fra 

merknadene til § 9a-3 annet ledd har blitt mye brukt i rettspraksis.91 I andre tilfeller har det 

blitt vist til Høyesteretts uttalelser om hva som kan betegnes som mobbing i en sak om mob-

                                                 
87 Udir-2-2010 pkt. 4.2.1 
88 Raugland (2016) 
89 Ot. prp. nr. 72 (2001-2002) s. 23 
90 Definisjonen fremgår blant annet i Olweus (1983) s. 3-4 
91 Se LG-1992-268 «Medvirkning», LF-2005-12285 «Journalnotat», LH-2007-93102 «Utfrysning», LA-2010-

204975 «Kristiansanddommen LR» og Follo tingretts dom 13. juni 2014 «Vestbydommen». I den ferskeste 

publiserte tingrettsavgjørelsen, TSTRO-2015-36958 «Malvikdommen» valgte retten heller å ta utgangspunkt 

i mobbedefinisjonen som fremgikk av skolens egen plan mot mobbing. 
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bing på arbeidsplassen.92 Høyesterett nevner ikke definisjonen fra forarbeidene direkte i Rt. 

2012 s. 146 «Kristiansanddommen», men viser til lagmannsrettens vurdering og bruk av defi-

nisjonen i premiss 24 og 25.93  

 

Definisjonen på mobbing har tre hovedvilkår:  

1. Negativ atferd 

2. Gjentagelse over tid 

3. Ubalanse i styrkeforholdet 

 

For det første må det foreligge negativ atferd. Som negativ atferd regnes både fysiske hand-

linger, verbale utsagn og andre måter å påføre skade eller smerte på, for eksempel ulike for-

mer for digital mobbing. Intensjonen bak atferden er avgjørende. De fleste mobbeforskere er 

enige om at mobbing innebærer en hensikt om å skade mobbeofferet på en eller annen måte, 

bevisst eller ubevisst.94  

 

For det andre må det være en systematikk i handlingene ved at de gjentas over tid. Vilkåret 

bidrar til å skille begrepet «mobbing» fra enkelttilfeller av plaging.95 Hvor ofte eller over hvor 

lang tid som kreves beror på en konkret vurdering i den enkelte sak. Handlinger som enkeltvis 

er i grenseland eller utenfor det som er naturlig å anse som krenkende, kan utgjøre mobbing 

hvis det har til hensikt å skade og blir gjentatt over tid. I Kristiansanddommen ble «ørkesløse 

diskusjoner uten annet tenkbart formål enn å erte eller plage ham eller stille ham utenfor» 

nevnt som en del av mobbingen. En medelev forklarte som vitne at mobbeofferet ble utsatt for 

«mange små drypp».96 Et sentralt poeng her er at gjentatt plaging tilfører en ekstra dimensjon 

ved at mobbeofferet får opplevelsen av at plagingen er noe permanent, som ikke vil ta slutt.97 

Det trengs ikke mer enn et blikk, en gest eller en liten lyd for å minne mobbeofferet om dette. 

 

For det tredje må det være ubalanse i styrkeforholdet mellom den eller de som mobber og den 

som blir mobbet. Beskrivelsen av mobbeofferet i Kristiansanddommen er illustrerende: «Selv 

om han på sitt vis forsøkte å ta igjen, var det ikke diskusjoner og krangler mellom likemenn. 

… [Han] gikk tapende ut av små og store konfrontasjoner. Han var i det store bildet hjelpeløs 

                                                 
92 Høyesterett uttalte i Rt. 1993 s. 616 på s. 620 at mobbing defineres som «f.eks. trakassering, plaging, utfrys-

ning eller sårende erting og fleiping … som forekommer gjentatte ganger og over en viss tidsperiode». Dette 

sitatet er vist til i LF-1995-125 «Dysleksi» og Rg. 1998 s. 716 «Floradommen». 
93 Definisjonen er inntatt i LA-2010-204975 «Kristiansanddommen LR». 
94 Ot. prp. nr. 72 (2001-2002) s. 23, Roland (2014) s. 23 
95 Olweus (1983) s. 4 
96 Rt. 2012 s. 146, premiss 24 
97 Roland (2014) s. 23 



24 

 

i sin strategi.»98 Slossing, krangling eller rivalisering mellom to omtrent like sterke individer 

regnes ikke som mobbing.99  

 

Hvorvidt det foreligger mobbing eller ikke avgjøres ved en helhetlig vurdering av om vilkåre-

ne er oppfylt. I Kristiansanddommen oppsummerer retten vurderingen slik: «Det dreide seg 

altså om et mønster, som fortsatte over flere år, der A ble isolert, ertet, plaget og utsatt for 

verbal «drittslenging», uten å ha mulighet til å ta igjen. Slik dette er beskrevet, er det ingen 

tvil om at det A ble utsatt for, hadde en karakter, en hyppighet og en varighet som klart må 

karakteriseres som mobbing.»100 

 

Forarbeidene omtaler også skillet mellom direkte- og indirekte mobbing. Direkte mobbing 

innebærer åpne angrep på offeret, for eksempel fysiske angrep, latterliggjøring, stygge kom-

mentarer og hatmeldinger på sms og sosiale medier. Her er det bare mobberens fantasi som 

setter grenser, og rettspraksis illustrerer at mobberne kan være svært fantasifulle.101 Indirekte 

mobbing er mer subtile handlinger, som sosial isolering og utestenging.102 Malvikdommen gir 

et godt eksempel, der en jentegjeng frosset ut en elev og hennes venninner. I et tiltak som 

skulle bidra til å bedre klassemiljøet ville ingen av de andre elevene skrive hyggelige kom-

mentarer til dem, og ingen ville bytte bilder med dem i 10. klasse. Det ble kommentert: «man 

byttet bare med de som gikk i klassen».103 Eksempelet viser hvordan passivitet og ord som i 

seg selv ikke er ille, blir alvorlige når de brukes til å markere at noen holdes utenfor.  

 

                                                 
98 Rt. 2012 s. 146, premiss 22-24 
99 Olweus (1983) s. 4 
100  Rt. 2012 s. 146, premiss 25 
101 I LF-1995-125 «Dysleksi» var det helt fra første trinn latter og tilrop i klassen når en elev med dysleksi leste 

høyt. Fra andre klasse ble det praktisert en lek hvor eleven ble tvunget inn i midten av en ring og sparket og 

slått. Da han fikk tannregulering i femte klasse ble han særlig slått på munnen på grunn av dette. Etter skolen 

forsøkte han å komme seg unna mobbingen på sykkel. Derfor ble sykkelen hans stadig ødelagt eller stjålet. 

Mobbingen varte hele elevens tid på barneskolen, og bygget seg opp til et crescendo de siste to årene. 

 I LG-2004-1550 «Tourettes» ble en elev stadig dynket i drikkefontenen og fikk innsiden av sekken sin tilgri-

set med matrester og yoghurt. Han ble også tvunget ned i et urinal og en doskål med ansiktet først. Det var 

avføring i doskålen. 

I LF-2005-12285 «Journalnotat» ble en elev blant annet jaget ut av dusjen i bare undertøyet, hengt opp på en 

knagg i korridoren, holdt fast med hodet ned i en søppelbøtte og dyttet utfor en mur. 

 I Follo tingretts dom 13. juni 2014 «Vestbydommen» ble en elev jevnlig slått, sparket og tatt kvelertak på, 

primært av de to samme mobberne både på barneskolen og ungdomsskolen. I en skoletime ble håret hans på-

tent mens læreren var tilstede.  

 I LB-2009-101638 «Billakkering» ble en elev på en linje for billakkering grovt mobbet over flere år. Dom-

men er en straffesak mot en av mobberne etter at eleven ble sprøytet med brennbar væske i undervisningsti-

den og påtent i en pause, slik at han slo opp i flammer og fikk en tredjegrads forbrenning.  
102 Ot. prp. nr. 72 (2001-2002) s. 23 
103 TSTRO-2015-36958 ”Malvikdommen” 
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Mobbeforskningen viser at indirekte mobbing brukes oftere av jenter enn av gutter, mens fy-

sisk trakassering er langt mer vanlig for gutter.104 Fysisk trakassering og annen direkte mob-

bing kan imidlertid bidra til at mobbeofferet blir isolert, ved at andre elever holder seg unna i 

frykt for sanksjoner fra mobberne, eller fordi de ikke har noen interesse av mobbeofferet. En 

slik situasjon beskrives i Kristiansanddommen: «[M]obbingen skjedde ikke fra alle klasseka-

meratene, men sannsynligvis fra en mindre krets av guttene. Men de øvrige klassekameratene 

opptrådte ikke som noen støtte for [mobbeofferet]. Han hadde ingen god kamerat som var til 

stede som støtte når det var behov for det».105 

 

Et viktig skille i mobbesaker er forskjellen på et passivt og et provoserende mobbeoffer. Pas-

sive mobbeofre er uskyldige i sin egen mobbing – de har ikke gjort noe for å fremprovosere 

den. Det er grunn til å tro at mobbingen skyldes deres forsiktige og usikre karaktertrekk, som 

gjør dem til et enkelt bytte for elever som ønsker å tråkke på andre.106 Provoserende mobbeof-

re bidrar derimot selv til å utløse mobbingen gjennom utagerende atferd som skaper irritasjon 

hos andre. De er urolige, har dårlig konsentrasjon og havner ofte i konflikter.107 Mobbeofferet 

i «Tourettes» kan tjene som eksempel. Retten uttalte at han var «eit slags «negativt» sentrum i 

klassen. Han kunne oppføra seg på måtar som han skjøna ville leia til negative reaksjonar hjå 

medelevar, berre for å verta lagt merkje til. Framferda til [eleven] gjorde for det første at han 

ikkje fekk vener, men òg at medelevar fekk uvilje mot han».108  

 

4.2.4.2 Diskriminering og rasisme 

 

Skolens handlingsplikt blir også utløst av rasisme og andre tilfeller av diskriminering. Elevene 

har allerede et vern mot diskriminering etter den alminnelige diskrimineringslovgivningen. I 

diskrimineringsloven om etnisitet gjelder eksempelvis et forbud mot ulovlig forskjellsbehand-

ling etter § 6 og forbud mot trakassering i § 9. Utdanningsinstitusjoner har dessuten en sær-

skilt plikt til å forebygge og forhindre trakassering etter § 15. Tilsvarende bestemmelser fin-

nes i den øvrige diskrimineringslovgivningen. Disse lovene blir imidlertid håndhevet av Like-

stillings- og diskrimineringsombudet og Likestillings- og diskrimineringsnemnda.109 Ved at 

handlingsplikten etter oppll. § 9a-3 annet ledd blir utløst av rasisme og andre tilfeller av dis-

kriminering sikres en mer direkte respons på slik atferd, og elevene får dermed et mer direkte 

                                                 
104 Roland (2014) s. 87 
105 Rt. 2012 s. 146, premiss 24 
106 Olweus (1983) s. 9 
107 Olweus (1983) s. 10 
108 LG-2004-1550 «Tourettes» 
109  Lunde (2012) s. 400 
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vern.  Skolen har også en plikt til å motarbeide alle former for diskriminering etter oppll. § 1-

1 sjuende ledd, siste punktum.  

 

4.2.4.3 Krenkende ord og handlinger 

 

Om den negative atferden blir kategorisert som mobbing, diskriminering eller rasisme er ikke 

avgjørende, da også enkeltstående krenkende ord og handlinger, herunder vold, utløser hand-

lingsplikten. Terskelen for at noe er krenkende er vesentlig lavere enn mobbing, og dermed 

den avgjørende terskelen for om handlingsplikten blir utløst.  

 

Som et utgangspunkt må ord og handlinger som er straffbare etter norsk lov regnes som kren-

kende. Forarbeidene nevner enkeltstående ytringer om utseende, misdanninger og funksjons-

hemninger som eksempler på krenkende ord.110 Det er også presumsjon for at atferd som fal-

ler inn under barnekonvensjonens artikkel 19 nr. 1 om fysisk og psykisk vold bør også falle 

inn under krenkende ord og handlinger, da artikkel 19 nr. 1 forplikter Norge til å «treffe alle 

egnede lovgivningsmessige ... tiltak» for å beskytte barn mot dette.111 Noen fast nedre grense 

for at handlingsplikten blir utløst kan ikke settes. Som følge av at retten til et godt psykososi-

alt miljø er basert på hvordan skolemiljøet virker på eleven, har både robuste elever og elever 

som lett blir krenket krav på beskyttelse.112 Utdanningsdirektoratet mener at kravet om mis-

tanke alltid vil være oppfylt hvis den ansatte har fått kunnskap om at eleven opplever en hen-

delse som krenkende, for eksempel ved at eleven har sagt det til den ansatte.113 Spørsmålet er 

hva som skal utløse handlingsplikten når den ansatte ikke har fått sikker kunnskap om at en 

elev har blitt krenket. Welstad argumenterer for at vurderingen av hva som er krenkende at-

ferd må være opp til den enkelte lærer. En lærer blir etterhvert godt kjent med elevene sine, og 

er derfor godt egnet til å vurdere nyansene i det sosiale samspillet mellom elevene og hva som 

kan bli oppfattet som krenkende.114  

 

4.3 Nærmere om handlingspliktens komponenter 

4.3.1 Undersøkelsesplikten 

 

Skolens ansatte har en plikt til å undersøke saken hvis de får kunnskap eller mistanke om at en 

elev blir utsatt for krenkende ord eller handlinger, jf. oppll. § 9a-3 annet ledd. Undersøkelses-

plikten er et grunnleggende virkemiddel for at saker om mobbing og annen krenkende atferd 

                                                 
110  Ot. prp.nr. 72 (2001-2002) s. 23 
111  FNs barnekomité (2011) s. 9-12 
112  Warp (2012) s. 270 
113 Udir-2-2010 pkt. 4.2.1 
114 Welstad (2011) s. 68 
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skal bli løst. Hvis skolen ikke blir kjent med saken får den ikke satt i verk tiltak. Derfor er det 

avgjørende at alle ansatte følger oppmerksomt med på den enkelte elev og på samspillet ele-

vene imellom. Ved mistanke om at en elev blir utsatt for krenkende atferd må den ansatte i 

første omgang undersøke om mistanken stemmer. Gjør den det, er det viktig også å undersøke 

nærmere hva som har skjedd.115 Særlig er det viktig at skolen er åpen for at et enkelt forhold 

kan være del av en større helhet, og at det kan foreligge en mobbesak. I Malvikdommen 

kommenterte retten at skolen ikke hadde tatt et mobbeproblem på alvor slik: «Det er rettens 

klare oppfatning etter bevisførselen at skolen ikke har vært klar over hvor stort problemet har 

vært. Man har ikke iverksatt tiltak for å få avdekket omfanget, men i stedet er det fordekket 

ved å omtale det som «gutteproblematikk», «jenteproblematikk», «dårlig kommunikasjon» 

etc.»116 Dommen illustrerer hvordan et brudd på undersøkelsesplikten kan være avgjørende 

for at en mobbesak ikke blir løst.  

 

Ulike sider av undersøkelsesplikten kan illustreres gjennom noen typetilfeller. En første situa-

sjon er hvis den ansatte selv observerer at en elev blir krenket. Da har den ansatte først og 

fremst en plikt til å gripe inn, jf. oppll. § 9a-3 annet ledd. Undersøkelsesplikten kan bestå i å 

få klarhet i hva som har skjedd, slik at en eventuell sammenheng med andre krenkelser kan 

avdekkes. Det kan også hende at observasjonen bare skaper en mistanke, for eksempel ved 

voldsom lek i friminuttet. Plikten til å gripe inn taler for at ansatte i et slikt tilfelle bør gå bort 

til elevene for å undersøke om mistanken stemmer.  

 

En annen situasjon er når den ansatte får vite om krenkelser i ettertid. Hvis en elev kommer 

gråtende inn i klasserommet med blåveis og blodig nese, er det klart at læreren må snakke 

med eleven for å få klarhet i hva som har skjedd. Tilsvarende bør den ansatte undersøke saken 

nærmere dersom elever eller foreldrene melder fra om at en elev har blitt krenket. Selv om 

den ansatte tviler på kildens troverdighet, kan vitnesbyrdet utløse undersøkelsesplikten på 

grunn av mistanke. I Malvikdommen hadde både eleven selv og elevens foreldre henvendt seg 

til skolen om mobbingen gjentatte ganger, uten at skolen noen gang kontaktet eleven for å 

undersøke nærmere hva som var bakgrunnen for henvendelsene. Retten uttalte at «når en sko-

le gjentatte ganger mottar henvendelser om miljøet i klassen, uro, mobbing etc. så har skolen 

i det minste en plikt til å snakke med den det gjelder».117 

 

En tredje situasjon er når en elev blir krenket uten at den ansatte får kunnskap om det. Det er 

disse tilfellene som særlig byr på utfordringer. Når kan det forventes at den ansatte fatter mis-

tanke om at en elev blir utsatt for krenkelser, og hvordan kreves det at den ansatte da går 

                                                 
115 Udir-2-2010 pkt. 4.2.1 
116 TSTRO-2015-36958 «Malvikdommen» 
117 TSTRO-2015-36958 «Malvikdommen» 
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frem? Det kan naturligvis ikke gis noe generelt svar på når den ansatte bør få en mistanke. 

Dette vil være situasjonsavhengig. Det er viktig å anerkjenne at skolen er en hektisk arbeids-

plass, og at den enkelte ansatte ofte må holde styr på flere titalls elever samtidig. Samtidig må 

det kunne kreves at skolens ansatte er oppmerksomme på enkelte signaler som tilsier at en 

elev ikke har det bra. Mange elever kunne sluppet mobbing, overgrep og andre krenkelser 

dersom skolen hadde undersøkt mistanker ved elevens atferd nærmere.118 I rettspraksis har det 

blitt trukket frem flere forhold som skolen burde ha lagt merke til.    

 

I Kristiansanddommen nevner Høyesterett ulike forhold som gjør elever spesielt sårbare for 

mobbing. Mobbeofferet i saken hadde flere slike trekk helt fra skolestart, blant annet var han 

liten av vekst, fysisk svak, hadde et glassøye og hadde lett for å gråte. Han var faglig sterk, 

men sosialt klønete og umoden. Retten mente da at han «samlet sett fremstod som en spesielt 

sårbar elev, som skolen i utgangspunktet burde ha rettet spesiell oppmerksomhet mot».119  

 

Også i underrettspraksis har det blitt trukket frem utseendemessige forhold skolen burde ha 

lagt merke til. I Floradommen uttalte tingretten at «en elev som var svak, tander og liten, lett 

kunne fremstå som et objekt for mobbing».120 I «Utfrysing» en jente å trøstespise i tredje klas-

se fordi hun ikke hadde det bra på skolen. Retten uttalte at vektøkningen var «klart synbart, 

og det skulle ikke være overraskende for lærerne at A derved var potensielt utsatt for å bli 

mobbet elle frosset ut fra det sosiale fellesskap».121 Rettens poeng er at jenta var særlig utsatt 

for mobbing på grunn av fedme, og at skolen derfor burde være mer oppmerksom overfor 

henne. Etter min mening er en vektendring også en indikator på at en elev ikke har det bra, 

enten eleven går opp eller ned i vekt. En vektendring som er «klart synbar» gir skolens ansat-

te grunn til å spørre seg hva den skyldes, og danne grunnlag for mistanke som utløser under-

søkelsesplikten.  

 

I «Medvirkning» peker retten på høyt sykefravær som noe skolen burde lagt merke til. En 

jente hadde sterkt økende fravær fra og med 4. klasse som toppet seg med 68 fraværsdager i 6. 

klasse. Jentas foreldre hadde gjentatte ganger påstått at fraværet skyldtes plaging på skolen og 

skoleveien, men skolens personale var ikke enig i dette. Retten mente at det ikke var grunnlag 

for alvorlige bebreidelser overfor skolen, men at «den sterke økningen i fraværet i 5. og 6. 

klasse var slik at den under enhver omstendighet burde påkalt sterkere oppmerksomhet hos 

skolemyndighetene. … En måtte iallfall kunne ventet at skolemyndighetene tok opp fraværet 

og årsakene til dette med foreldrene på en utvetydig måte og gav beskjed om konsekvensene 

                                                 
118 Udir-2-2010 pkt. 4.2.1 
119 Rt. 2012 s. 146, premiss 51-52 
120 Rg. 1998 s. 716 «Floradommen» 
121 LH-2007-93102 «Utfrysing» 
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dersom fraværet fortsatte».122 Et interessant poeng er at jenta ofte oppgav voksesmerter som 

grunn for sykefraværet. Forskning har vist at muskel- og skjelettplager i stor grad skyldes 

psykososiale belastninger, og at plaging er den faktoren som i størst grad bidrar til dette i sko-

len. 123 Dette er ikke kommentert i dommen, men kan være en indikator det bør tas hensyn til i 

fremtiden.  

 

I «Enkeltepisode» kom retten til at en grov enkeltstående hendelse var en indikator som utløs-

te skolens undersøkelsesplikt. Skolen var kjent med at mobbeofferet ble plaget, men var av 

den oppfatning at dette var en konflikt mellom like sterke parter. Når konflikten hadde pågått 

i omtrent et halvt år, ble det kjent på skolen at flere elever hadde en plan om å gi mobbeoffe-

ret juling på skolen, og at dette skulle filmes. Retten uttalte at dette var «en klar indikasjon på 

at saksøker var involvert i noe vesentlig mer enn kun en konflikt mellom venner, og skolen 

burde ikke sett på denne hendelsen som en enkeltepisode».124  

 

4.3.1.1 Sentrale tiltak for å overholde undersøkelsesplikten 

 

Når skolens ansatte har kunnskap eller mistanke om at en elev har blitt utsatt for krenkelser, 

blir spørsmålet hvordan de skal gå frem for å undersøke saken nærmere. Dette vil i all hoved-

sak være opp til den ansattes vurdering av hva som er klokest i den enkelte situasjon. Her skal 

det bare nevnes to tiltak som er sentrale for å overholde undersøkelsesplikten.  

 

En viktig side av skolens omsorgsplikt er å føre tilsyn med elevene.125 Alle som er knyttet til 

skolen har en generell plikt til å arbeide for å hindre at elever kommer til skade eller blir utsatt 

for krenkende ord eller handlinger, jf. den tidligere bestemmelsen i oppll. § 1-2 sjette ledd 

som fortsatt gjelder. Opplæringsforskriften § 12-1 bokstav a slår mer konkret fast at det skal 

føres forsvarlig tilsyn med elevene når skolen er ansvarlig for deres trygghet. Det innebærer at 

det ikke er tilstrekkelig at undersøkelsesplikten overholdes der skolens ansatte tilfeldigvis er. 

Det må også organiseres forsvarlig tilsyn hvor enn elevene har lov til å oppholde seg i skole-

tiden. Graden av tilsyn må tilpasses elevenes alder og modenhet.126 Hvis skolen har særlige 

utfordringer med krenkende atferd kan det være aktuelt å sette inn ekstra tilsyn.  

 

                                                 
122 LG-1992-268 «Medvirkning» 
123 Roland (2014) s. 53 
124 TKISA-2012-152831 «Enkeltepisode» 
125 NTNU Samfunnsforskning (2016) s. 28. Elevundersøkelsen viser at mobbing i størst grad forekommer der 

læreren ikke er til stede, særlig ute. Se også tabeller på s. 17, 19, 21, 23, 25, 27. 
126 NOU 1995:18 s. 232 
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Samtale med elevene er et sentralt virkemiddel i den nærmere undersøkelsen av om en elev 

har blitt utsatt for krenkende atferd. Barn har en rett til å bli hørt i alle forhold som vedrører 

barnet etter barnekonvensjonen artikkel 12 nr. 1. Denne retten gjelder både den eleven som 

har blitt krenket og den som har utført krenkelsen. I Malvikdommen uttalte retten at «[n]år en 

skole gjentatte ganger mottar henvendelser om miljøet i klassen, uro, mobbing etc. så har 

skolen i det minste en plikt til å snakke med den det gjelder».127  

 

4.3.2 Varslingsplikten 

 

En ansatt som har kunnskap eller mistanke om at en elev blir utsatt for krenkende ord eller 

handlinger skal «snarast … varsle skoleleiinga» etter oppll. § 9a-3 annet ledd. Forarbeidene 

understreker at formålet med denne bestemmelsen er å sørge for at skoleledelsen får vite om 

problemer med skolemiljøet, slik at relevante aktører kan kobles inn og det kan settes i verk 

tiltak for å løse problemet.128  

 

Loven gir ingen nærmere anvisning om når og hvordan varslingen skal skje. I stedet har sko-

len en plikt til å utforme og gjøre kjent rutiner som presiserer varslingsplikten som et ledd i 

sin internkontroll etter oppll. § 9a-4.129 Det kan spørres om en så sentral plikt for å få løst pro-

blemer med elevens skolemiljø i større grad burde vært presisert av lovgiver. Hvis skolen har 

utarbeidet konkrete retningslinjer om hvordan skolens ledelse skal varsles, kan det være et 

viktig virkemiddel for å bedre det psykososiale miljøet. Dersom skolen ikke har gjort det kan 

plikten derimot bli vanskelig å forholde seg til for personalet. Terskelen for å varsle muntlig 

om en mistanke kan være høy, både av frykt for å være til bry og for at mistanken kan være 

uheldig. Loggføring av mindre enkelthendelser og videreformidling av disse kan også lett 

forsvinne i en hektisk hverdag. Resultatet er at elevens rettighet blir svekket.   

 

Et viktig aspekt ved varslingsplikten er at den innebærer en ansvarsbegrensning for skolens 

ansatte. Ansatte som er usikre på hva de skal gjøre med en mistanke om krenkende atferd 

trenger ikke å løse usikkerheten på egenhånd. Den ansattes plikt er begrenset til å varsle sko-

lens ledelse, som kan vurdere hva som skal gjøres videre. Dette kan særlig være viktig i saker 

der det er mistanke om alvorlige krenkelser av en elev. Utdanningsdirektoratet understreker at 

ansatte som varsler ledelsen skal tas på alvor, og at skolens ledelse plikter å sikre at sakene de 

blir varslet om følges opp.130  

 

                                                 
127 TSTRO-2015-36958 «Malvikdommen» 
128 Ot. prp. nr. 72 (2001-2002) s. 23 
129 Ot. prp. nr. 72 (2001-2002) s. 23 
130 Udir-2-2010 pkt. 4.2.2 
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4.3.3 Plikten til å gripe inn 

 

Hvis en ansatt oppdager at en elev blir utsatt for krenkende atferd, har vedkommende en plikt 

til selv å gripe inn hvis det er nødvendig og mulig, jf. oppll. § 9a-3 annet ledd. Bestemmelsen 

tar sikte på konkrete situasjoner der den ansatte har mulighet til å hindre at det oppstår større 

fysisk eller psykisk skade. Plikten har også en viktig funksjon ved at det sendes et signal til 

elevene om at den aktuelle oppførselen ikke er akseptabel.131  

 

Kravet om at det må være «nødvendig» å gripe inn er ikke omtalt i forarbeidene eller andre 

steder. I lys av skolens plikt til å arbeide aktivt for et godt psykososialt miljø etter oppll. § 9a-

3 første ledd, er det vanskelig å se for seg en situasjon der en lærer er vitne til at en elev blir 

krenket uten at det er nødvendig å gripe inn. Måten den ansatte griper inn på må være tilpasset 

situasjonen. Utdanningsdirektoratet mener eksempelvis at plikten også innebærer at ansatte 

skal gripe inn slik at elever som opplever sosial isolasjon blir inkludert i fellesskapet.132 På 

lavere klassetrinn kan en lærer for eksempel si at eleven som er isolert må få være med på 

leken. Når en elev blir fysisk krenket er det alltid nødvendig å gripe inn. I slike situasjoner 

reiser det seg imidlertid noen særlige problemstillinger.  

 

For det første er det et spørsmål om det er «mulig» for den ansatte å gripe inn. Hvis det har 

oppstått en slåsskamp kan det gå ut over en ansatt som prøver å skille elevene. Den ansatte 

plikter ikke å gripe inn selv hvis det setter ham eller henne selv i fare. Isteden kan det være 

aktuelt å hente hjelp fra andre ansatte, varsle skolens ledelse eller det som ellers følger av sko-

lens rutiner.133 

 

For det andre er det flere bestemmelser som begrenser hvordan den ansatte kan gripe inn i en 

fysisk konfrontasjon når verbale advarsler ikke fungerer. Oppll. § 2-9 tredje ledd oppstiller et 

forbud mot bruk av fysisk refsing eller annen krenkende behandling som disiplinærreaksjon. 

Bestemmelsen er en videreføring av grunnskolelova § 16, som hadde et tilsvarende forbud.134 

I NOU 1995:18 ble følgende uttalt om terskelen: «Enhver form for fysisk maktanvendelse fra 

skolepersonalets side vil likevel ikke bli rammet av straffeloven § 228. Svært lempelige former 

for maktbruk vil ikke kunne anses som straffbar legemsfornærmelse. Men det er vanskelig å si 

nøyaktig hvor grensen går. Det vil bero på en skjønnsmessig vurdering der flere momenter i 

tilknytning til handlingen vil ha betydning. Dersom en lærer f.eks. tar tak i armen og fører 

                                                 
131 Udir-2-2010 pkt. 4.2.3, I Olweus (1983) s. 28 anbefales det at elevene får merke at lærerne ikke tolererer 

plaging som tiltak mot mobbing. 
132 Udir-2-2010 pkt. 4.2.3 
133 Udir-2-2010 pkt. 4.2.3 
134 Ot. prp. nr. 46 (1997-1998) s. 157 
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bort en elev som etter muntlig instruks har nektet å flytte seg, må det antas å ikke rammes av 

§ 228 med mindre læreren har vært særlig hardhendt.»135 

 

Sentralt for tilfellene i lærerens plikt til å gripe inn er imidlertid at læreren ikke har til hensikt 

å refse, men å avverge skade. Den ansattes handlinger for å gripe inn er derfor ikke underlagt 

de samme begrensningene som ved en disiplinærreaksjon.136 Det er imidlertid en forutsetning 

at maktbruken i slike situasjoner er forholdsmessig.137 Grensen for hva slags handlinger som 

er tillatt som et ledd i plikten til å gripe inn, er trolig sammenfallende med bestemmelsene om 

nødrett og nødverge i straffelovens §§ 17 og 18. 

 

 

5 Skolens saksbehandlingsplikter 

5.1 Innledning 

 

Hvis det foreligger brudd på elevens rett til et godt psykososialt miljø, må skolen gjøre tiltak 

for å bedre det psykososiale miljøet. Dette følger av den generelle omsorgsplikten skolen har 

for elevene, og av skolens plikt til å arbeide for et godt skolemiljø etter oppll. § 9a-3 første 

ledd. Etter forarbeidene skal et skolemiljø fritt for krenkende atferd dessuten være en klar 

målsetning for skolen.138 Det er skoleledelsen som har ansvar for at saken blir fulgt opp med 

egnede tiltak.139  

 

Hvordan skolen skal håndtere et brudd på elevens rettighet kommer an på hvordan skolen blir 

kjent med saken. Dersom skolen har oppdaget at en elev blir utsatt for krenkelser gjennom 

handlingsplikten etter oppll. § 9a-3 annet ledd, er det ikke noe krav etter bestemmelsen om at 

skolen skal fatte enkeltvedtak. Skolen har likevel en plikt til å følge opp saken ved å gjøre 

tiltak for å oppfylle elevens rett til et godt psykososialt miljø. Dersom elever eller foreldre ber 

skolen om å gjøre tiltak, har skolen derimot en vedtaksplikt etter opplæringsloven § 9a-3 tred-

je ledd.  

 

I alle tilfeller må saksbehandlingen oppfylle de krav som følger av barnekonvensjonen (BK). 

Sentralt her er hensynet til barnets beste etter BK art. 3 nr. 1. Barnets beste skal være et 

grunnleggende hensyn ved alle avgjørelser som berører barn. Barnets beste er et fleksibelt 

begrep, som skal tilpasses hver enkelt situasjon. At det skal være et grunnleggende hensyn 

                                                 
135 NOU 1995:18 s. 304-305 
136 Jahre (1987) s. 311 
137 Jahre (1987) s. 313 
138 Ot. prp. nr. 72 (2001-2002) s. 16 
139 Udir-2-2010 pkt. 4.3 
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innebærer at barnets beste ikke kan vurderes på samme nivå som andre hensyn, som følge av 

at barn har mindre mulighet enn voksne til å føre en sterk sak for sine interesser.140 Hensynet 

til barnets beste må ses i sammenheng med barnets rett til å bli hørt etter BK art. 12.141 Det 

følger av BK art. 12 nr. 1 at barnet har rett til å gi uttrykk for sine synspunkter i alle forhold 

som vedrører barnet, og at disse skal tillegges vekt i samsvar med barnets alder og modenhet. 

Hensynet til barnets beste er gjenspeilet i oppll. kapittel 9a ved at barnets subjektive opplevel-

se skal legges til grunn, at alle henvendelser skal behandles som enkeltvedtak og at skolen har 

en plikt til å oppfylle elevens rett til et godt psykososialt miljø. Det er imidlertid et krav at 

barnets beste legges til grunn også i den enkelte sak. Dette innebærer at skolen i noen tilfeller 

må gjøre andre eller mer omfattende tiltak enn det som i utgangspunktet faller skolen mest 

naturlig av hensyn til barnet.  

 

5.2 Skolens vedtaksplikt etter § 9a-3 (3) 

5.2.1 Overordnet 

 

Opplæringsloven § 9a-3 tredje ledd lyder: 

 

«Dersom ein elev eller forelder ber om tiltak som vedkjem det psykososiale miljøet, deriblant 

tiltak mot krenkjande åtferd som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal skolen sna-

rast mogleg behandle saka etter reglane om enkeltvedtak i forvaltningslova. Om skolen ikkje 

innan rimeleg tid har teke stilling til saka, vil det likevel kunne klagast etter føresegnene i 

forvaltningslova som om det var gjort enkeltvedtak.» 

 

Det følger av bestemmelsen at elever og foreldre har rett til å be skolen om å gjøre tiltak knyt-

tet til det psykososiale miljøet. Hvis skolen mottar en slik henvendelse, skal skolen utrede og 

behandle saken etter reglene om enkeltvedtak i forvaltningslovens kapittel IV-VI. Saksbe-

handlingen skal resultere i et enkeltvedtak hvor skolen vurderer om elevens rett til et godt 

psykososialt miljø er oppfylt og hvilke tiltak som skal settes i verk.142 

 

Det følger som nevnt av forarbeidene at kapittel 9a skal sikre at «[e]levar som opplever å bli 

utsette for mobbing, vald, rasisme eller ulike formar for diskriminering, bør kunne vere trygge 

på at skolen tek problema deira på alvor, og, eventuelt i samarbeid med andre styresmakter, 

set inn nødvendige tiltak for å stanse slik åtferd».143 Ved å tvinge skolen til å behandle alle 

henvendelser om skolens psykososiale miljø som enkeltvedtak, sikrer lovgiver at saker som 

                                                 
140  FNs barnekomité (2013) s. 9 
141  FNs barnekomité (2013) s. 10 
142 Udir-2-2010 pkt. 5 
143 Ot. prp. nr. 72 (2001-2002) s. 16 
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gjelder det psykososiale miljøet blir tatt på alvor og får en forsvarlig saksbehandling. Samti-

dig kan det stilles spørsmålstegn ved hvilke konsekvenser det har for skolen at effektivitets-

hensyn blir totalt tilsidesatt.  

 

5.2.2 Krav til henvendelsen 

 

Det stilles minimale krav til henvendelser om tiltak etter § 9a-3 (3). Henvendelsen må gjelde 

det psykososiale miljøet, men kan gjelde alle brudd på elevens rett til et godt psykososialt 

miljø etter oppll. § 9a-1.144 Som i oppll. § 9a-3 annet ledd blir det listet opp eksempler på 

krenkende atferd, men ordet «deriblant» medfører at også andre henvendelser utløser ved-

taksplikten. Ut over dette stilles det ingen innholdsmessige krav til henvendelsen. Den trenger 

ikke være spesifisert eller komme med forslag til endring. Alt som kreves er at man ber skolen 

om å gjøre noe med det psykososiale miljøet. Det gjelder heller ingen formkrav eller krav om 

at henvendelsen skal være skriftlig.145 I ettertid vil det likevel være en fordel for den som hen-

vender seg til skolen å kunne vise til en skriftlig henvendelse. Det er naturlig å rette henven-

delsen til skolens ledelse, men den kan også gis til klassestyreren.146 

 

Etter ordlyden omfattes henvendelser som kommer fra en elev eller en forelder. Det er ingen 

aldersgrense for at en elev selv kan ta opp saken.147 Det følger av forarbeidene at henvendel-

ser fra andre elever, råd og utvalg etter opplæringsloven kapittel 11 og ad-hoc-utvalg også 

omfattes.148 Utdanningsdirektoratet mener at henvendelser fra en medelev eller dennes foreld-

re som gjelder en enkeltelev ikke er en henstilling etter § 9a-3 tredje ledd.149 Dette står i skarp 

kontrast til forarbeidene, som sier at en henstilling i samme situasjon «sjølvsagt [kan] komme 

fra til dømes ein annan elev».150 Det kan derfor ikke legges avgjørende vekt på uttalelsene i 

rundskrivet her.  

 

5.2.3 Krav til skolens saksbehandling 

5.2.3.1 Plikt til å behandle saken som enkeltvedtak 

 

Det følger av oppll. § 9a-3 tredje ledd at skolen skal behandle henvendelser om det psykoso-

siale miljøet etter forvaltningslovens bestemmelser om enkeltvedtak. Formålet med oppll. 

                                                 
144 Udir-2-2010 pkt. 5.1.3 og 5.2 
145 Helgeland (2006) s. 276 
146  Ot. prp. nr. 72 (2001-2002) s. 23 
147 Warp (2012) s. 281 
148 Ot. prp. nr. 72 (2001-2002) s. 23 
149 Udir-2-2010 pkt. 5.1 
150  Ot. prp. nr. 72 (2001-2002) s. 23 
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kapittel 9a er som nevnt at eleven skal være trygg på å bli tatt på alvor, og departementet øns-

ket at henvendelser om skolemiljøet alltid skulle føre til et «formelt enkeltvedtak og/eller kla-

gerett, sjølv om tiltak ikkje er vedtekne».151  

 

Simen Warp mener at reglene om enkeltvedtak skal følges i saksbehandlingen, men at «det 

ikke [er] sikkert at saksbehandlingen alltid skal resultere i et enkeltvedtak. Det beror på om 

avgjørelsen som tas, er et enkeltvedtak».152 Han mener altså at et enkeltvedtak bare skal fattes 

hvis innholdet i avgjørelsen er bestemmende for elevens rettigheter og plikter, jf. fvl. § 2 bok-

stav a og b. Dette synspunktet er ikke trukket frem av andre. Både Geir Helgeland, Utdan-

ningsdirektoratet og Djupedalsutvalget legger til grunn at det alltid skal fattes enkeltvedtak.153 

Det må derfor legges til grunn at skolen har en vedtaksplikt i alle tilfeller, og at en henvendel-

se om det psykososiale miljøet alltid skal resultere i et svar til avsenderen i form av et enkelt-

vedtak.  

 

5.2.3.2 Saksbehandlingstid 

 

§ 9a-3 tredje ledd, annet punktum oppstiller en særlig plikt til å behandle saken «snarast mog-

leg». Tidsfristen er ikke kommentert i lovens forarbeider, og det er uklart om den har noen 

selvstendig betydning ut over det generelle kravet i forvaltningsloven § 11a. Helgeland antar 

at alvorlige krenkelser krever en særlig rask saksbehandling.154 Dette mener også Utdan-

ningsdirektoratet, som hevder at «snarast mogleg» må ses i sammenheng med alvorlighets-

graden i den enkelte sak. Etter dere syn skal henvendelser om det psykososiale miljøet gene-

relt prioriteres høyt, og hvis det er alvorlig fare for liv og helse må tiltak iverksettes umiddel-

bart. I andre saker kan hensynet til forsvarlig saksbehandling og effektivitetshensyn tale for en 

lengre saksbehandlingstid.155 Den neste delen av bestemmelsen har derimot stor selvstendig 

betydning. Hvis skolen ikke har tatt stilling til saken innen rimelig tid, har eleven likevel rett 

til å klage etter forvaltningslovens bestemmelser. 

 

 

 

 

                                                 
151 Ot. prp. nr. 72 (2001-2002), henholdsvis s. 16 og 19 
152 Warp (2012) s. 281 
153 Helgeland (2006) s. 276, Udir-2-2010 pkt. 5, tredje avsnitt, NOU 2015:2 s. 199 
154 Helgeland (2006) s. 277 
155 Udir-2-2010 pkt. 5.2.2 
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5.3 Skolens plikt til å iverksette tiltak 

5.3.1 Krav til skolens tiltak 

 

Uavhengig av om skolen blir kjent med en sak om det psykososiale miljøet etter oppll. § 9a-3 

annet eller tredje ledd, skal den sette i verk tiltak for å gjenopprette elevens rettighet.156 Både 

departementet og stortingskomiteen gjør det klart i forarbeidene at kravet gjelder uavhengig 

av skolens økonomiske stilling.157 I praksis er utfordringen ofte at skolen forsøker, men ikke 

evner å oppfylle elevens rett til et godt psykososialt miljø. Det er derfor interessant å se nær-

mere på hvilke krav som stilles til de tiltak skolen setter i verk. Opplæringslovens kapittel 9a 

gir ingen retningslinjer for disse tiltakene. Utdanningsdirektoratet oppstiller derimot flere krav 

til skolens tiltak i sitt rundskriv. Som selvstendig rettskilde har rundskrivet primært argumen-

tasjonsverdi, men det gir en nyttig strukturering av krav som kan uansett kan utledes fra al-

minnelige forvaltningsrettslige regler og prinsipper.158 Overordnet følger det av rundskrivet at 

tiltakene må være tilpasset den konkrete saken, slik at elevens rett til et godt psykososialt mil-

jø kan oppfylles. Det oppstilles tre krav til tiltakene: at de iverksettes raskt, at de er forholds-

messige og at de er tilstrekkelige. Det tas utgangspunkt i disse kravene i det følgende.159 

 

At tiltakene iverksettes raskt er viktig for at saken ikke skal utvikle seg videre. Særlig er det 

viktig at tiltak bli satt i verk raskt hvis det dreier seg om alvorlige forhold.160 I Vestbydommen 

hadde en ungdomsskole ikke klart å gjøre noe med et mobbeproblem på nesten halvannet år 

selv om den kort tid etter skolestart ble kjent med at det primært var to elever som stod for 

mobbingen, og at disse også hadde stått for mobbing på barneskolen. Mobbingen var svært 

alvorlig, og innebar blant annet at det stadig ble tatt kvelertak på mobbeofferet, og en enkelte-

pisode der håret hans ble påtent i en skoletime. Retten uttalte at «Det må bebreides skoleledel-

sen som uaktsomt at det ikke langt tidligere ble sørget for å beskytte [eleven] mot den syste-

matiske, vedvarende og alvorlige mobbingen».161 Hva som ligger i «langt tidligere» er uklart, 

men mobbingens alvorlighet taler for at skolen burde iverksatt tiltak svært raskt etter at den 

ble kjent.  

 

Tiltakene må også være forholdsmessige. Det innebærer at de må være tilpasset alvorlighets-

graden på krenkelsene som har som har skjedd. Dette kravet har først og fremst betydning 

                                                 
156  NOU 2015:2 s. 235 
157  Ot. prp. nr. 72 (2001-2002) s. 21, Innst. O. nr. 7 (2002-2003) s. 2 
158  Henholdsvis fvl. § 11a om saksbehandlingstid, forholdsmessighetsprinsippet og prinsippet om forsvarlig 

saksbehandling. 
159  Udir-2-2010 pkt. 5.2.3 
160  Udir-2-2010 pkt. 5.2.3 
161  Follo tingretts dom 13. juni 2014, «Vestbydommen» 
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hvis tiltaket er en for sterk reaksjon, og det har foreløpig ikke blitt problematisert i rettsprak-

sis. 

 

Endelig må skolens tiltak være tilstrekkelige. Dette kravet ble drøftet i Kristiansanddommen, 

der en spesielt sårbar elev ble utsatt for mobbing alle årene han gikk på barneskolen. Det var 

på det rene at skolens ansatte visste om mobbingen, men ikke dens fulle omfang. Førstvote-

rende kom til at skolens behandling var utilstrekkelig, og begrunnet konklusjonen med flere 

forhold.162 For det første skulle skolen gjort mer for å avklare situasjonen når tiltakene som 

ble satt i verk ikke virket. Førstvoterende uttaler at «[s]elv om skolens ansatte, og særlig klas-

sestyreren, utvilsomt har forsøkt å gjøre sitt beste i en vanskelig sak, skulle de, i en situasjon 

som vedvarte år etter år uten å bli bedre, gjort mer for å avklare forholdene». Det følger av 

dette at skolens plikt til å undersøke saken blir skjerpet over tid, når tiltakene som blir satt inn 

ikke virker. Særlig skulle skolen «forsøkt å identifisere mobberne», som er en grunnleggende 

forutsetning for å få satt inn tiltak mot dem.163 

 

Førstvoterende gjør også en vurdering av om skolens strategi mot mobbing «var forsvarlig ut 

fra de retningslinjer og den kunnskap man den gang hadde».164 Fra dette kan det sluttes at 

skolen må ha en viss kunnskap om mobbing, og at tiltakene som settes i verk er forsvarlige i 

lys av denne kunnskapen. Det er antatt at det gjelder et ulovfestet krav om forsvarlig saksbe-

handling for forvaltningen saksbehandling, herunder forsvarlig utredning av en sak.165 Først-

voterendes uttalelse kan forstås som en henvisning til dette. Spørsmålet er hvor mye kunnskap 

det kan kreves at skolen har. I denne saken viser førstvoterende til Olweus og Roland, «Mob-

bing – bakgrunn og tiltak». Dette heftet ble sendt ut til alle norske grunnskoler noen år før det 

tidsrommet saken gjaldt, og var del av en omfattende kampanje mot mobbing i regi av det 

daværende Kirke- og utdanningsdepartementet. Førstvoterende viste også til at det hadde blitt 

«utførlig omtalt» i Norsk Skoleblad.166 Det stod derfor i en særstilling som mobbefaglig litte-

ratur, og var både kjent og lett tilgjengelig for skolen. At det var mange gode grunner til at 

skolen i Kristiansanddommen burde kjenne til «Mobbing – bakgrunn og tiltak» spesielt, taler 

imidlertid ikke mot at det gjelder et generelt krav om forsvarlig utredning av saken. I Vest-

bydommen viser Follo tingrett til «Mobbing – bakgrunn og tiltak», enda mobbingen i denne 

saken foregikk i tidsrommet 1998-2002, nesten 20 år etter at heftet ble sendt til skolene.167 

                                                 
162  Rt. 2012 s. 146, premiss 63-64 
163  Rt. 2012 s. 146, premiss 64 
164 Rt. 2012 s. 146, premiss 54 
165  Om det ulovfestede kravet til forsvarlig saksbehandling: Bernt (2010) s. 147 flg, Graver (2015) s. 104, Det 

stilles også krav etter skolens utredningsplikt ved behandling av enkeltvedtak i forvaltningsloven § 17. 
166  Rt. 2012 s. 146, premiss 50 
167  Follo tingretts dom 13. juni 2014, «Vestbydommen» 
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Også i Malvikdommen forutsettes det at skolen er kjent med en rekke mobbefaglige verk ut-

gitt i tidsrommet 1974-1983.168  

 

5.3.2 Rekkevidden av skolens tiltaksplikt 

 

Et særlig spørsmål er om skolens tiltaksplikt kan være oppfylt uten at skolen har lykkes med å 

oppfylle elevenes rett til et godt psykososialt miljø. Utgangspunktet er at skolen plikter å opp-

fylle elevens rettighet, men det kan tenkes tilfeller der det ikke vil være mulig. Det må sond-

res mellom tilfeller som gjelder et passivt mobbeoffer, og tilfeller som gjelder et provoserende 

mobbeoffer. Dersom det dreier seg om et passivt mobbeoffer, det vil si en elev som ikke gjør 

noe for å fremprovosere krenkende atferd hos andre, har skolen som en siste utvei mulighet til 

å oppfylle elevens rett ved å flytte mobberne til en annen skole etter oppll. § 8-1 fjerde ledd. 

Hvis det derimot dreier seg om et provoserende mobbeoffer som selv fremprovoserer atferd 

hos andre elever som oppleves som krenkende, vil det i noen tilfeller være svært vanskelig for 

skolen å gjøre noe med. I «Tourettes» kom retten til at kommunen ikke kunne lastes selv om 

en elev ble mobbet på to ulike skoler. Saken gjaldt et provoserende mobbeoffer, som retten 

omtalte som «eit slags «negativt» sentrum i klassen. Han kunne oppføra seg på måtar som 

han skjøna ville leia til negative reaksjonar hjå medelevar, berre for å verta lagt merkje til. 

Framferda til [eleven] gjorde for det første at han ikkje fekk vener, men òg at medelevar fekk 

uvilje mot han». Til tross for ganske grov mobbing mente retten at skolene hadde gjort det de 

kunne for å hindre mobbingen. Etter å ha vurdert tiltakene uttalte lagmannsretten «[m]ed dei 

tiltaka som vart gjennomførde, kan ikkje skulen lastast for ikkje å ha gjort nok for at dei 

nemnde mobbetilfella ikkje skulle finna stad». Retten vurderte det slik at å flytte mobberne til 

en annen skole ikke var hensiktsmessig fordi «[eleven] hadde ei «rar og provoserende atferd» 

og ... «eit samspillsproblem»».169 Dommen er enstemmig, og anken ble nektet fremmet for 

Høyesterett. Dette taler for at skolens tiltaksplikt kan være oppfylt uten at elevens rettighet er 

det, i de tilfellene der skolen har gjort alt den kan.   

 

 

 

 

 

 

                                                 
168  TSTRO-2015-36958, «Malvikdommen» 
169  LG-2004-1550 «Tourettes» 
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6 Elevens adgang til å hevde sin rett 

6.1 Om rettssikkerhetsgarantier 

 

Adgangen til rettssikkerhet er avgjørende for enhver rettighet. Dersom forvaltningsloven eller 

lignende regler gjelder for saksbehandlingen, innebærer dette større muligheter til å få rett enn 

hvis de ikke gjelder. Skolens saksbehandlingsplikter som ble behandlet i forrige kapittel er 

derfor med å styrke elevens rettssikkerhet. En annen viktig rettssikkerhetsgaranti er adgangen 

til å få en avgjørelse overprøvet ved klage. Det samme gjelder adgangen til å bringe en sak 

inn for de ordinære domstolene.170 Disse rettssikkerhetsgarantiene skal drøftes i det følgende. 

 

6.2 Elevens klageadgang 

 

Utgangspunktet er at enkeltvedtak kan påklages etter bestemmelsene i forvaltningslovens ka-

pittel VI. Elevene har imidlertid fått en utvidet klageadgang etter oppll. § 9a-3 tredje ledd, 

annet punktum. Det fremgår at dersom skolen ikke har tatt stilling til saken innen rimelig tid, 

kan kan det likevel klages etter forvaltningslovens regler. Bakgrunnen for bestemmelsen er at 

et manglende tiltak er vel så alvorlig for en elev som et vedtak i elevens disfavør. Den utvide-

de klageadgangen skulle medvirke til at skolen i større grad etterlever kravene til skolemil-

jøet.171 Det er Fylkesmannen som er klageinstans. Dersom klagen ikke fører frem, kan saken 

bringes inn for domstolene. Alternativt kan forvaltningens saksbehandling klages inn for Si-

vilombudsmannen.172  

 

6.3 Elevens adgang til å anmelde brudd på oppll. kapittel 9a etter § 9a-7 

 

Opplæringslova § 9a-7er en egen straffehjemmel ved brudd på kravene i kapittel 9a og tilhø-

rende forskrifter. Bestemmelsen er særlig aktuell ved brudd på den handlingsplikten skolens 

ansatte har etter oppll. § 9a-3 annet ledd.173 § 9a-7 ble inntatt i kapittel 9a av hensyn til sam-

menhengen i lovverket, fordi det på vedtakstidspunktet fantes en tilsvarende generell straffe-

hjemmel i kommunehelsetjenesteloven og arbeidsmiljøloven.174 Det finnes ikke publisert 

rettspraksis knyttet til bestemmelsen pr. 20. november 2016. Barneombudet rapporterte i 2012 

at alle foreldre som til da hadde tatt kontakt med Fylkesmannen etter å ha anmeldt skolen til 

politiet i medhold av § 9a-7 hadde fått saken henlagt uten realitetsbehandling.175  

                                                 
170  Kjønstad (2012) s. 109 
171  Ot. prp. nr. 72 (2001-2002) s. 19 
172  Knudtzon (2012) s. 357 
173 Øyen (2014) s. 252 
174 Ot. prp. nr. 72 (2001-2002) s. 19 
175 Barneombudet (2012) s. 17 
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I «Dysleksi» tiltok mobbingen etter at mobbeofferet fikk en ny lærer i femte klasse. Læreren 

var oppmerksom på mobbingen, men forklarte for lagmannsretten at «mye av ansvaret for 

mobbing lå på mobbeofferet selv». Han var riktignok alltid stille og rolig, men provoserte 

etter lærerens mening medelevene «ved sin væremåte». Retten uttalte om saken som helhet at 

«[s]kolens passivitet fremstår som en vesentlig årsak til at mobbingen i femte og sjette klasse 

hadde en så omfattende og alvorlig karakter». Det er grunn til å tro at § 9a-7 hadde kunnet 

komme til anvendelse dersom saken hadde kommet opp i dag.176 

 

6.4 Elevens adgang til å reise erstatningssak  

 

Det er også adgang til å reise erstatningssak mot kommunen. For å vinne frem med en erstat-

ningssak gjelder de alminnelige erstatningsvilkårene: det må foreligge et ansvarsgrunnlag, 

økonomisk tap og en påregnelig eller adekvat årsaksammenheng mellom tapet og den skade-

voldende handlingen eller unnlatelsen som er utløsende for ansvarsgrunnlaget.177  

 

Ved endringslov 21. juni 2013 nr. 98 ble det vedtatt en egen hjemmel for erstatningsansvar i 

oppll. § 9a-8. Første ledd inneholder en henvisning til arbeidsgiveransvaret etter skadeserstat-

ningsloven (skl.). § 2-1, og slår fast at dette ansvarsgrunnlaget kommer til anvendelse i saker 

om erstatning for mobbing i skolen. Bestemmelsen kan sies å være en lovfesting av en praksis 

som følger av Kristiansanddommen og tidligere underrettsdommer.178  

 

Andre ledd inneholder en regel om delt bevisbyrde. Dersom det foreligger forhold som gir 

grunn til å tro at skoleeieren ikke har fulgt opp reglene etter oppll. kapittel 9a, skal dette leg-

ges til grunn med mindre skoleeieren kan sannsynliggjøre noe annet. Hensikten med bestem-

melsen er å gjøre det mulig for flere å fremme saker om erstatning på grunn av mobbing i 

skolen, og å legge press på skoleeieren til å sikre et godt psykososialt miljø.179 

 

Reglene om foreldelse kan imidlertid utgjøre en hindring for at erstatningssaker om mobbing 

skal bli tatt til behandling. Det fremgår av foreldelsesloven § 9 nr. 1 at krav på skadeserstat-

ning foreldes 3 år etter den dag da skadelidte fikk eller burde skaffet seg nødvendig kunnskap 

om skaden og den ansvarlige. Jeg skal ikke gå nærmere inn på nyansene i foreldelsesvurde-

ringen her. Det økonomiske tapet i mobbesaker ofte gjør seg gjeldende i form av medisinsk 

uførhet som følge av psykiske plager som posttraumatisk stressyndrom, sosial angst og depre-

                                                 
176 LF-1995-125 «Dysleksi» 
177  Knudtzon (2012) s. 356 
178 Prop. 129 L (2012-2013) s. 99 
179 Helgeland (2015) 
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sjoner. Dette er skader som ikke nødvendigvis oppdages med en gang, og som kan være vans-

kelig å knytte til mobbing i skolen. Det fører til at foreldelsesfristen løper ut. Kommunen kla-

rer derfor å stanse at en del mobbesaker blir tatt til realitetsbehandling ved å prosedere på at 

foreldelsesfristen er utløpt.180 

 

 

7 Avsluttende betraktninger 

7.1 Innledning 

 

I denne delen av oppgaven vil jeg å drøfte et utvalg aspekter av elevens rett til et godt psyko-

sosialt miljø og opplæringslovens kapittel 9a i et kritisk blikk. Jeg vil både peke på noen ut-

fordringer i selve regelverket, og drøfte mulige årsaker til at det er utfordringer ved operasjo-

naliseringen av opplæringslovens kapittel 9a.  

 

7.2 Utfordringer ved regelverket 

7.2.1 Rettighetens subjektivitet 

 

En sentral utfordring med retten til et godt psykososialt miljø er knyttet til det psykososiale 

miljøet i seg selv. Det er prisverdig at lovgiver mener at et godt psykososialt skolemiljø er så 

viktig at elevene har fått en individuell rett til det, men en slik rettighet er ikke mulig å sikre i 

alle tilfeller. 

 

For det første kan ikke det psykososiale miljøet kontrolleres fullt ut. Dersom en eller flere 

elever forstyrrer undervisningen, plager andre elever eller skaper maktstrukturer i klassen kan 

skolen forsøke å motvirke dette. I mange tilfeller vil den lykkes. Å ha full kontroll over eleve-

nes atferd er imidlertid ikke mulig. En rett til et godt psykososialt miljø kan derfor ikke sikres 

på samme måte som retten til opplæring eller spesialundervisning.  

 

For det andre vil skolens plikter variere fra elev til elev, som følge av at elevens subjektive 

opplevelse av det psykososiale miljøet som skal være avgjørende. Samme hvor mange tiltak 

skolen setter i verk er ikke retten til et godt psykososialt miljø oppfylt før eleven opplever det. 

Jeg er ikke kjent med at det er gjort noen unntak fra dette utgangspunktet. Det innebærer at 

skolens plikt til å oppfylle elevens rettighet er den samme for en elev som lett opplever å bli 

krenket, og for en mer følelsesmessig robust elev. Hva om eleven har en psykisk lidelse eller 

utviklingshemming? Eller hva om en elev i et sjeldent tilfelle velger å stadig gjenta at han 

                                                 
180  Se eksempelvis LG-2006-120604 «Foreldelse» 
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mistrives, bare fordi han vet at det utløser plikter for skolen? Dette viser at normen om å legge 

avgjørende vekt på elevens subjektive opplevelse kan føre til urimelige krav til skolen.  

 

Det er altså ikke mulig for skolen som pliktsubjekt å kontrollere hverken de ytre eller indre 

omstendighetene som rettigheten gir krav på. Da er det etter min mening uheldig å bruke ret-

tighetsbegrepet.  

 

7.2.2 Behov for presisering av skolens plikter 

 

Skolepersonalets konkrete plikter er i stor grad er overlatt til skolene. Handlingsplikten i § 9a-

3 annet ledd presiseres eksempelvis ikke utover at den innebærer en plikt til å undersøke, 

varsle og i noen tilfeller selv gripe inn i saken. I noen tilfeller kan dette by på utfordringer. 

Varslingsplikten kan tjene som eksempel. Hvis skolen har utarbeidet konkrete retningslinjer 

om hvordan skolens ledelse skal varsles, kan det være et viktig virkemiddel for å bedre det 

psykososiale miljøet. Dersom skolen ikke har gjort det kan plikten derimot bli vanskelig å 

forholde seg til for personalet. Hvordan skal ledelsen varsles? Terskelen for å varsle muntlig 

om en mistanke kan være høy, både av frykt for å være til bry og for at mistanken er for drøy. 

Loggføring av mindre enkelthendelser og videreformidling av disse kan også lett forsvinne i 

en hektisk hverdag. Resultatet er at elevens rettighet blir svekket.   

 

Skolen har riktignok en plikt til å utarbeide rutiner som del av sin internkontroll etter oppll. § 

9a-4, og Fylkesmannen skal føre tilsyn med at kommunene oppfyller sine plikter etter opplæ-

ringsloven, etter oppll. § 14-1. Dette skal bidra til å sikre gode rutiner. Samtidig er det ingen 

garanti mot at det kan forekomme svikt. Et mer detaljert lovverk kunne bidratt til å eliminere 

dette risikomomentet.  

 

Det kan innvendes at dagens regelverk er presisert i Utdanningsdirektoratets rundskriv, og at 

et mer detaljert lovverk derfor er unødvendig. Jungelen av rundskriv kan imidlertid være 

vanskelig å trenge inn i for den som ikke arbeider med rettsanvendelse i det daglige. En ret-

tighetsfesting er et sterkt uttrykk for forpliktelse fra offentlige myndigheter, og taler for konk-

rete og lett forståelige bestemmelser i lovs form. Det ene utelukker heller ikke det andre – 

poenget her er at loven med fordel kunne vært mer detaljert. Alternativt kunne en presisering 

av skolens plikter delvis fremgått av opplæringsforskriften, som må regnes som lettere til-

gjengelig enn rundskriv. I motsetning til rundskrivet har forskrifter også formell rettskilde-

vekt, og kunne gjort det enklere å holde skolen ansvarlig ved brudd.  
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7.2.3 Kolliderende saksbehandlingsregler 

 

I kapittel 9a er det lagt opp til to ulike saksbehandlingsspor etter § 9a-3 annet og tredje ledd. 

Dette skaper uklarhet om hvordan skolen skal behandle brudd på elevens rettighet.181 Skolens 

plikter etter § 9a-3 tredje ledd utløses av alle henvendelser om det psykososiale miljøet, enten 

de rettes til skolens ledelse eller klassestyreren. Klassestyreren har imidlertid mulighet til å 

forsøke å løse saken i klassen først.182 Hvis det ikke lar seg gjøre, skal skolens ledelse varsles 

og saken behandles etter forvaltningslovens regler om enkeltvedtak. Handlingsplikten etter § 

9a-3 annet ledd utløses derimot bare hvis det foreligger kunnskap eller mistanke om at en elev 

blir utsatt for krenkende ord eller handlinger. Den ansatte har da en plikt til å varsle skolens 

ledelse, men saken trenger ikke behandles etter bestemmelsene om enkeltvedtak.  

 

Utfordringene med regelverket kan illustreres med et eksempel. Dersom en elev henvender 

seg til skolens ledelse og ber om tiltak fordi han har blitt kalt en tøysekopp, skal saken be-

handles etter reglene om enkeltvedtak. Hvis eleven i stedet henvender seg til klassestyreren, 

vil klassestyreren måtte avgjøre om saken skal behandles etter annet eller tredje ledd. Etter 

annet ledd skal skolens ledelse varsles, men reglene om enkeltvedtak trenger ikke anvendes. 

Etter tredje ledd kan klassestyreren først forsøke å løse saken i klassen. Skolens ledelse treng-

er da ikke å varsles. Hvis saken ikke lar seg løse, skal skolens ledelse behandle saken etter 

reglene om enkeltvedtak.  

 

Følger man lovens system vil altså elevens rettssikkerhet variere med hvem eleven henvender 

seg til og hvilket saksbehandlingsspor klassestyreren finner det mest naturlig å følge. Virke-

ligheten er naturligvis langt mer sammensatt enn dette eksempelet, men poenget er at et så 

utydelig lovverk er et dårlig utgangspunkt for god saksbehandling. Djupedalsutvalget har 

imidlertid foreslått å slå sammen de to sporene til en ny aktivitetsplikt. Endringen skal bidra 

til å skape forutsigbarhet for elever og foreldre, og trygghet om hvordan sakene skal håndteres 

for skolene.183  

 

7.3 Utfordringer ved operasjonaliseringen av elevens rettighet 

7.3.1 Skolens begrensede ressurser 

 

Da kapittel 9a ble utformet var departementets mål å lovfeste og systematisere de kravene 

som allerede fantes til skolemiljøet, uten å gjøre noen innholdsmessige endringer. Av den 

grunn mente departementet at det heller ikke ville innebære noen endring av den økonomiske 

                                                 
181  Warp (2012) s. 281 
182 Ot. prp. nr. 72 (2001-2002) s. 23 
183  NOU 2015:2 s. 236 
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belastningen for kommunen. For sikkerhets skyld foreslo departementet at kravet til det psy-

kososiale miljøet etter § 9a-1 skulle gjelde uavhengig av skolens økonomiske stilling, og at 

det ikke ville være adgang til dispensasjon fra kravene.184 Dette er en viktig rettssikkerhetsga-

ranti på papiret, men naturligvis bare hvis det gjennomføres i praksis.  

 

I Kristiansanddommen bekrefter Høyesterett at oppll. § 9a-3 ikke stiller strengere krav til ele-

venes psykososiale arbeidsmiljø enn det som fulgte av tidligere lovgivning. Derimot mente 

førstvoterende at bestemmelsen «gjennom annet ledd, [gir] en skjerping og presisering av de 

ansattes undersøkelses- og aktivitetsplikt. Dessuten gir tredje ledd elever og foreldre formelle 

rettigheter til å få behandlet slike saker etter forvaltningslovens regler».185 En skjerping av 

skolens plikter fører nødvendigvis til økt arbeidsmengde for skolens ansatte. Særlig gjelder 

dette plikten til å behandle alle henvendelser om det psykososiale miljøet som enkeltvedtak 

etter oppll. § 9a-3 tredje ledd. En side av saken er at enkeltvedtaket må utformes av skolens 

ledelse, en annen at forvaltningslovens saksbehandlingsregler stiller økte krav til alle ansatte 

som er involvert i saken.  

 

Når det i tillegg ble vedtatt å gi elevene en individuell rettighet til et godt psykososialt miljø 

burde skolens ressurssituasjon vært nærmere vurdert. Stortingskomiteen var riktignok uenig 

med departementet om at lovforslaget ikke ville medføre økonomiske konsekvenser, og 

spørsmålet om økonomisk oppfølging ble tatt opp i debatten i Odelstinget. Det var imidlertid 

sterkest knyttet til det fysiske skolemiljøet, der skolene hadde et stort etterslep. Representan-

ten Karita Bekkemellem Orheim (A) kom så vidt inn på at det fra politisk hold har blitt lagt så 

mange oppgaver på lærerne at det er grenser for hva de klarer å følge opp, men betraktningen 

druknet i debatten. Komiteens intensjon med rettighetsfestingen var å gi elevene «en brekk-

stang», slik at de kunne få det skolemiljøet de hadde krav på.186 De var kjent med at et stort 

antall elever hadde et utilfredsstillende psykososialt skolemiljø, og kommentaren fra represen-

tanten Bekkemellem Orheim viser at lærernes pressede skolehverdag var kjent i det politiske 

landskapet. Da er det underlig at de ikke tenkte på at rettighetsfestingen ville føre til merar-

beid for skolen, og at ressursene til dette arbeidet måtte komme fra et sted.  

 

Barn og unges særpreg som rettssubjekter er med å øke behovet for ressurser. De har hverken 

samme språk eller perspektiv som voksne, og er avhengige av hjelp fra voksenpersoner for å 

                                                 
184  Ot. prp. nr. 72 (2001-2002) s. 20. Mange høringsinstanser protesterte på at det ikke fulgte økonomiske mid-

ler med det nye regelverket. Protestene synes imidlertid å være knyttet til det fysiske arbeidsmiljøet, som ut-

talelsen også gjaldt.   
185  Rt. 2012 s. 146, premiss 36 
186  Debatt og votering i Odelstinget, 7. November 2003, sak nr. 8 (s. 42-55) 
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forstå og hevde sine rettigheter.187 Når formålet med opplæringsloven kapittel 9a skulle være 

å gi elever like klare rettigheter til et godt psykososialt arbeidsmiljø som voksne arbeidstake-

re, antar jeg at Stortingskomiteen mente reelle rettigheter, ikke bare på papiret.188 Da burde 

det vært tatt større hensyn til det behovet for støtte barn og unge har for å kunne realisere sine 

rettigheter.  

 

Endelig krever en realisering av elevens rettighet et større fokus på forebyggende arbeid. Sko-

len har som nevnt ingen mulighet til å fullt ut kontrollere elevenes atferd, men den kan fore-

bygge at elever får behov for å plage hverandre. Roland peker på god klasseledelse som fore-

byggende for mobbing.189 Skal skolen i tillegg lykkes med å fremme helse, trivsel og læring 

for elevene, er det en forutsetning med et godt klima i klassen der hver enkelt elev blir sett og 

ivaretatt. Dette er et klart spørsmål om ressurser. Økt lærertetthet kan gjøre klassestørrelsen 

mer håndterlig, og øke sannsynligheten for at alle elevene kan føle seg trygge og oppleve til-

lit. I tillegg kan det være behov for etterutdanning av lærere som ikke lykkes med å etablere et 

godt klassemiljø.  

 

Resultatet av et manglende fokus på skolens ressursbehov synes å være at skolen blir stående 

som syndebukk i skolemiljøsaker. Skolen blir kritisert for ikke å oppfylle sine plikter overfor 

eleven, men har i realiteten ikke blitt satt i stand til det i alle tilfeller. Eleven blir stående som 

den egentlige taperen, som fortsatt ikke får det psykososiale miljøet han eller hun har krav på.  

 

7.3.2 Enkeltvedtaksformens egnethet i skolemiljøspørsmål 

 

Da opplæringslovens kapittel 9a ble innført i 2003 medførte det at skolemiljøsaker ble under-

lagt et forvaltningsrettslig system. Elevene fikk en rettighet som skolen som forvaltningsorgan 

plikter å oppfylle. Elevenes rettssikkerhet skulle garanteres ved at saksbehandlingen ble un-

derlagt forvaltningslovens bestemmelser om enkeltvedtak. Det er imidlertid grunn til å spørre 

hvor godt enkeltvedtaksformen passer i behandlingen av skolemiljøsaker. Forvaltningsloven 

ble laget i en annen tid, for andre oppgaver. Den egner seg godt når en forespørsel skal vurde-

res opp mot en rett til et velferdsgode, for eksempel ved vedtak om spesialundervisning etter 

oppll. § 5-1. Skolemiljøet består derimot av mellommenneskelige relasjoner, som er en dyna-

misk størrelse.190 Utformingen av et vedtak og en eventuell klageomgang tar gjerne lang tid, 

og står i et motsetningsforhold til elevens behov. Mens saken er til behandling fortsetter ele-

ven å bli utsatt for brutt på sin rett til et godt psykososialt miljø. Etter min mening er det be-

                                                 
187  Welstad (2011) s. 146 
188  Innst. O. nr. 7 (2002-2003) s. 2   
189  Roland (2014) s. 112 
190  Welstad (2011) s. 69 
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hov for et system som er mer smidig, og som raskere kan dekke elevens behov for å bli tatt på 

alvor og for at noe blir gjort.  

 

7.4 Avslutning 

 

Helt siden lovutvalget som ledet frem til opplæringslovens kapittel 9a ble nedsatt har hensik-

tene vært de beste. Det daværende Utdannings- og forskningsdepartementet understreket i 

forarbeidene at det burde «vere samfunnet sitt ansvar å gjere sitt yttarste for å hindre at ... 

opphaldet [på skolen] blir til skade for dei.»191 Kirke- utdannings- og forskningskomiteen på 

Stortinget gav uttrykk for at «alle elever i Norge skal sikres et skolemiljø og en opplæringssi-

tuasjon som er helsemessig forsvarlig, fremmer sosial trygghet og trivsel, og gir gode beting-

elser for læring».192 Et nytt lovverk med strenge krav til skolen og forvaltningslovens retts-

sikkerhetsgarantier til eleven skulle gi elevene en ny skolehverdag.  

 

I praksis har det vist seg å være vanskelig å regulere mellommenneskelige relasjoner i retts-

regler. I Elevundersøkelsen høsten 2015 svarte 3,7% av elevene at de ble mobbet og 14,3% at 

de ble utsatt for andre typer krenkelser minst to ganger i måneden. Det innebærer at nesten 

150 000 elever opplever brudd på sin rett til et godt psykososialt miljø minst to ganger i må-

neden.193 Dette må kunne kalles et dårlig resultat for en lovfestet rettighet i en av verdens le-

dende rettsstater. Departementet fikk derfor rett da det mente at det «ikkje [var] realistisk å 

lovfeste ein individuell rett til eit skolemiljø fritt for mobbing, vald, rasisme og anna kren-

kjande åtferd».194 Det er et klart behov for endringer i dagens modell.  

 

I 2015 leverte Djupedalsutvalget en omfattende utredning av tiltak som kan bedre elevenes 

skolemiljø, og Kunnskapsdepartementet har nå fulgt opp arbeidet med et høringsforslag til et 

nytt kapittel 9a i opplæringsloven. I høringsforslaget blir flere av utfordringene med lovverket 

tatt tak i, blant annet legges det opp til en tydeliggjøring av skolens plikter. Det er også fore-

slått å samle skolens plikter etter oppll. § 9a-3 annet og tredje ledd til en ny aktivitetsplikt som 

omfatter alle sider av skolemiljøsakene. Elevens rettighet etter oppll. § 9a-1 blir videreført 

etter sitt innhold. I høringsnotatets innledning er det imidlertid inntatt en erkjennelse: «regel-

verket [vil] aldri alene løse samfunnets utfordringer med mobbing i skolen og dårlig skolemil-

jø».195 Forhåpentligvis representerer denne erkjennelsen lærdom som vil bidra til at operasjo-

naliseringen av elevens rettighet lykkes bedre etter et nytt kapittel 9a i opplæringsloven. 

                                                 
191  Ot. prp. nr. 72 (2001-2002) s. 16 
192  Innst. O. nr. 7 (2002-2003) s. 2 
193  Kunnskapsdepartementet (2016) s. 6. Tallet ca 150 000 elever er beregnet ut fra de oppgitte tallene på siden. 
194  Ot. prp. nr. 72 (2001-2002) s. 16 
195  Kunnskapsdepartementet (2016) s. 5 
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