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Denne oppgaven tar for seg den rettslige håndteringen av mobbing i skolen. Med dette
menes de mobbesaker som får en rettslig karakter ved at mobbeofrene eller deres
foresatte anmelder mobbingen. Motparten vil her være skolene og kommunene, fordi
disse gjennom opplæringsloven er pålagt å sørge for et godt psykososialt miljø som
fremmer helse, trivsel og læring for alle elever.
For å forklare skolemobbingens tilstedeværelse i retten vil ulike rettssosiologiske
perspektiver anvendes. Blant annet vil Durkehims teori om retten benyttes. Videre vil
det drøftes hvordan vi kan forklare mobbesaker som et rettslig fenomen. Hvorfor er
slike sosiale problemer rettsliggjort? Dette vil forklares gjennom perspektiver om
samfunnets påvirkning på retten. Både norm-, opinion- og materialistperspektivet vil bli
diskutert.
Et annet rettssosiologisk tema som vil bli diskutert i denne oppgaven er rettsliggjøring.
Mobbing i skolen er et eksempel på et sosialt problem som er rettsliggjort, og det vil
derfor være naturlig å diskutere skolemobbing i lys av teorier om rettsliggjøring. Her vil
ikke-juristers rolle som rettsanvendere være spesielt interessant fordi rektorer som
daglig arbeider med reglene i opplæringsloven vanligvis ikke er jurister.
Reglene om det psykososiale miljøet i skolen reguleres av opplæringsloven kapittel 9a. I
tillegg til disse er FNs barnekonvensjon en gjeldende rettskilde fordi den sier noe om
barns rettigheter også i Norge.
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Det vil i oppgaven bli reist spørsmål om hvorfor noen velger å ta mobbesaker til retten,
og om det finnes andre måter å løse disse sakene på. For å svare på dette har jeg blant
annet benyttet meg av kvalitativ forskningsintervju, hvor jeg har intervjuet noen
tidligere mobbeofre og mobbeofres foresatte om deres tanker rundt dette temaet. I
tillegg har jeg intervjuet en rektor for å få belyst meninger fra begge partene. Disse
intervjuene vil i sammenheng med tidligere forskning og litteratur på feltet danne
empirien i oppgaven.

VII

Forord
Først og fremst vil jeg starte med å takke veilederen min, Peter. Du har inspirert meg,
pushet meg og hjulpet meg gjennom hele denne prosessen. Takk for alle gode råd og
tilbakemeldinger og for at du alltid har vært tilgjengelig.
Tusen takk til alle mine informanter som har delt sine personlige erfaringer med meg,
og dermed bidratt til uunnværlig kunnskap til denne oppgaven. Jeg føler meg beæret
over tillitten dere har vist meg, og har stor respekt for deres historier.
Mine tre korrekturlesere, Ida, Veronika og Kristina; tusen takk for hver eneste
markering i rødt og alle spørsmålstegn. Det var ikke rent lite.
En ekstra takk til Kristina som også hjalp til med utfordringer rundt det juridiske
innholdet i oppgaven.
Takk til mamma og pappa for støtte og innspill og for at dere har holdt ut med
rettssosiologiprat i et helt år. Og til øvrig familie og venner; tusen takk for heiarop og
oppmuntringer når jeg har trengt det som mest.
Til slutt vil jeg takke jentene på rettssosiologi, som har bidratt med mange gode idéer og
faglige diskusjoner under hyggelige middagsselskaper, både før og underveis i
prosessen. Jenter, nå er vi endelig ferdige!

Rakel Hammarstrøm,
Oslo, 12. mai 2017

VIII

IX

Innholdsfortegnelse

1 Innledning ................................................................................................................................. 1
1.1 Tema for oppgaven ....................................................................................................................... 1
1.2 Problemstilling .............................................................................................................................. 3
1.3 Akademisk og samfunnsmessig aktualitet ........................................................................... 3
1.4 Avgrensninger ................................................................................................................................ 5
1.5 Begrepsavklaringer ...................................................................................................................... 5
1.5.1 Retten ............................................................................................................................................................ 5
1.5.2 Skolemobbing ............................................................................................................................................ 6
1.5.3 Psykososiale miljø ................................................................................................................................... 7

2 Metode ........................................................................................................................................ 9
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11

Forkunnskaper om tema ............................................................................................................ 9
Det kvalitative forskningsintervju .......................................................................................... 9
Utvalget ........................................................................................................................................... 10
Antall informanter ...................................................................................................................... 14
Etikk og sensitivt tema .............................................................................................................. 16
Intervjuguide ................................................................................................................................ 17
Gjennomføring av intervju ....................................................................................................... 18
Transkribering ............................................................................................................................. 20
Intervjurollen og den asymmetriske maktrelasjonen.................................................... 21
Intervjuanalyse.......................................................................................................................... 22
Validitet og reliabilitet ............................................................................................................ 23

3 Teori .......................................................................................................................................... 25
3.1 Durkheim og rettens funksjon i samfunnet ....................................................................... 25
3.2 Samfunnets påvirkning på retten .......................................................................................... 28
3.2.1 Normperspektivet ................................................................................................................................. 29
3.2.2 Opinionsperspektivet .......................................................................................................................... 30
3.2.3 Materialistperspektivet ....................................................................................................................... 32
3.3 Rettsliggjøring .............................................................................................................................. 34
3.3.1 Rettsliggjøring som ”konflikttyveri” .............................................................................................. 34
3.3.2 Rettsliggjøring som maktforskyvning .......................................................................................... 35
3.3.3 Rettsliggjøring som sentrale samfunnsnormer og strukturer ........................................... 36
3.3.4 Positive sider med rettsliggjøring .................................................................................................. 37

4 Gjeldende rett......................................................................................................................... 39
4.1 Innledning ...................................................................................................................................... 39
4.2 Forvaltningsloven ....................................................................................................................... 39
4.3 Opplæringsloven 1998 .............................................................................................................. 40
4.4 Spesielt om opplæringsloven kap. 9a ................................................................................... 40
4.4.1 Oppll § 9a-1 Generelle krav ............................................................................................................... 41
4.4.2 Oppll § 9a-3 Det psykososiale miljøet........................................................................................... 42
4.4.3 Oppll § 9a-7 Straff .................................................................................................................................. 46
4.5 FNs barnekonvensjon ................................................................................................................ 46
4.6 Rettssikkerhet .............................................................................................................................. 48

5 Mobbing i skolen ................................................................................................................... 50
5.1

X

Historisk kontekst ...................................................................................................................... 50

5.2
5.3
5.4

Mobbing i dag................................................................................................................................ 51
Digital mobbing ............................................................................................................................ 53
Senskader som følge av mobbing........................................................................................... 56

6 Ikke-jurister som rettsanvendere i skolen .................................................................. 58
6.1
6.2
6.3

Enkeltvedtak ................................................................................................................................. 61
Fylkesmannen .............................................................................................................................. 64
Tilsyn ............................................................................................................................................... 68

7 Mobbesaker i retten ............................................................................................................. 71
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

Foreldelsesfrist ............................................................................................................................ 75
Bevisbyrde ..................................................................................................................................... 77
Å ta saken sin til retten .............................................................................................................. 79
Eksperter i retten ........................................................................................................................ 82
Straff og straffereaksjon ........................................................................................................... 83

8 Alternative løsninger ........................................................................................................... 88
8.1
8.2
8.3
8.4

Forslag fra mine informanter, utdrag fra intervju ........................................................... 88
Konfliktråd .................................................................................................................................... 90
Skadeerstatningsnemd .............................................................................................................. 92
Administrative sanksjoner og reaksjoner .......................................................................... 94

9 Avslutning ................................................................................................................................ 96
9.1
9.2

Oppgavens funn ........................................................................................................................... 96
Avslutningsvis ........................................................................................................................... 107

Litteraturliste ............................................................................................................................. 109
Vedlegg / Appendiks ................................................................................................................ 121

XI

1 Innledning
1.1 Tema for oppgaven
I denne oppgaven skal jeg ta for meg mobbing i skolen som et rettslig fenomen. I 2002
ble mobbing i skolen tydelig rettsliggjort gjennom opplæringsloven kapittel 9a.
Dette kapittelet skulle fungere som elevenes arbeidsmiljølov, og skulle sørge for
elevenes vern i skolen, og fremme helse, trivsel og læring (opplæringsloven 2002). Av
loven presiseres det at skolen har ansvar for å arbeide systematisk for et godt
psykososialt miljø. Dette betyr også at dersom et barn utsettes for mobbing, er skolen
rettslig ansvarlig for å oppdage, arbeide mot, og stoppe mobbingen. Gjør ikke skolen
dét, kan det være tale om et lovbrudd som kan gi eleven grunn til å anmelde skoleeier
for brudd på opplæringsloven. Som vi skal se i oppgaven vil dette også gjelde for elever
som ikke lengre er elev ved den skolen mobbingen fant sted. Skole og skoleeier er
begreper som vil bli brukt lit om hverandre. ”Skole” vil si den konkrete skolen eleven
går på, hvor rektor er ansvarlig leder. ”Skoleeier” er vanligvis kommunen eller
fylkeskommunen ved offentlige skoler. Dersom en elev eller tidligere elev anmelder
skolen sin, er det i de fleste tilfeller skoleeier, det vil si kommunen, som er rettslig
motpart, i noen tilfeller kan også rektor være rettslig motpart.
At elever og tidligere elever kan anmelde skolen for manglende arbeid mot mobbing
gjør at vi står i en situasjon hvor et sosialt problem er rettsliggjort. I følge Makt- og
demokratiutredningen (2004-2005) ser man en økende tendens til at sosiale problemer
blir søkt løst gjennom rettssystemet. Dette mener de gjelder spesielt saker som reises
mot stat og kommune, og særlig erstatningssaker. En av årsakene til dette mener de er
ideen om at ”noen må bære ansvar” og at man forfølger de muligheter som systemet gir
til å få sine rettigheter rettslig prøvd (St.meld. nr. 17, 2004-2005: 55). Andre årsaker til
dette, og en videre drøftelse av denne påstanden vil bli diskutert videre i løpet av
oppgaven.
I denne oppgaven skal jeg benytte meg av rettssosiologiske teorier som kan forklare
den rettsliggjøringen vi her står ovenfor, og hvilken betydning dette har for ofrenes
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rettssikkerhet. For rettssikkerheten i disse sakene er sentral. I følge Bratholm (1985)
har barn i utgangspunktet det samme rettsvernet som voksne har, men én ting er vernet
etter loven, en annen ting er vernet i praksis. Fordi barn, og særlig små barn, er prisgitt
sine omgivelser. Selv om barn med tiden har fått styrket sin rettslige stilling, har ikke
barn helt det samme vernet som voksne (Bratholm, 1985: 106). Med dette tolker jeg at
barn ofte ikke vet om hvilke rettigheter eller muligheter de har. Barn er nødt til å stole
fult og helt på at de voksne oppdager eventuell urett som barn blir utsatt for, og at de
voksne order opp. Så selv om reglene er tilstede, på samme måte som hos voksne, vil
barn i praksis ikke vite om dem, eller vite hvordan de skal benytte seg av dem. Derfor er
opplæringsloven kapittel 9a ment for å være elevenes arbeidsmiljølov. På samme måte
som voksne har et vern på sin arbeidsplass, skal elevene ha et vern på skolen. Likevel
har vi de senere årene sett flere eksempler på at mobbing er et stort problem for mange
barn. Elevundersøkelsen gjennomføres hvert år i skolen. Den undersøker blant annet
hvor mange elever som føler seg mobbet, hvor hypping denne mobbingen er og av
hvilken krenkende art den forekommer. I 2016 viste undersøkelsen at 6,3% av de
spurte elevene følte seg mobbet av medelever, voksne på skolen eller digitalt av
medelever (Wendelborg, 2017: xii). For noen er ikke mobbingen bare et problem i
skoleårene. For noen ødelegger mobbingen i skoleårene livene deres på lang sikt, og de
får problemer med å fungere i arbeidslivet og ellers i samfunnet. Vi snakker da om
senskader som følge av mobbing. Disse senskadene kan også være grunnlag for et
erstatningssøksmål, blant annet dersom anmeldelsen finner sted før foreldelsesfristen
har gått ut. Omstendighetene og kravene rundt dette vil bli drøftet i løpet av oppgaven.
Når så mange barn opplever mobbing i skolen, kan man spørre seg om opplæringsloven
fungerer? I denne oppgaven skal jeg derfor også undersøke hvordan opplæringsloven er
ment å fungere og hvilke tilsyns og reguleringsmetoder som blir brukt for å følge opp
loven i skolene. Fungerer disse slik som det er ment? Fungerer loven slik som den er
ment? Eller er utfordringen at skolemobbing, som jo er et sosialt problem, ikke er egnet
for å løses gjennom rettssystemet? På hvilken annen måte kan man da eventuelt løse
slike saker på? I løpet av oppgaven vil disse spørsmålene komme opp. Jeg kommer til å
diskutere ulike konfliktløsningsmetoder som alternativer til retten, for å se om disse
kan fungere bedre enn en rettslig løsning. Dette kommer i hovedsak til å bli diskutert ut
fra et offerperspektiv, hvor offerets motiv med en anmeldelse av mobbesaker vil stå
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som utgangspunkt. For å finne svar på dette har jeg både benyttet meg av tidligere
forskning og litteratur på emnet, i tillegg til egne intervjuer med personer som har vært
rettslig part i skolemobbesaker. Sammen vil dette utgjøre empirien som skal besvare
oppgavens problemstillinger.
Oppgaven er ikke ment for å gi et entydig svar på om retten eller andre instanser er det
riktige for å løse mobbesaker. Målet vil derimot være å diskutere skolemobbings
tilstedeværelse i retten, ut fra rettssosiologiske perspektiver, og å diskutere om denne
typen saker bedre kan løses på andre måter.

1.2 Problemstilling
Jeg ser det hensiktsmessig å dele opp oppgavens problemstillinger i fire spørsmål, med
én hovedproblemstilling og tre underproblemstillinger. Dette fordi det naturlig nok
dukker opp en del spørsmål som bør stilles i sammenheng med hovedproblemstillingen.
Disse spørsmålene er også forbundet med hverandre og vil bli viet omtrent like mye
plass. Hovedproblemstillingen vil være et tema igjennom hele oppgaven.
Hovedproblemstillingen lyder som følger:
Hvordan kan vi gjennom rettssosiologiske perspektiver forklare skolemobbesakers
tilstedeværelse i retten?
Med følgende underproblemstillinger:
-

Hva skyldes økningen av disse sakene i retten?

-

Hvorfor velger noen å ta saken sin til retten?

-

Finnes det andre løsninger på mobbesaker enn å gå rettens vei?

1.3 Akademisk og samfunnsmessig aktualitet
Mobbing i skolen har vært et samfunnsaktuelt tema i mange år, men har vært spesielt
aktuelt de senere årene. Etter Odin-saken i 2014, har ”hele” nasjonen vært engasjert i
mobbeproblemet. Odin var en 13 år gammel gutt, som etter flere år med mobbing valgte
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å ta sitt eget liv (Mikkelsen og Åsebø, 2014). I etterkant av at Odin-saken ble kjent, ble
det i 2014 arrangert fakkeltog mot mobbing i flere byer, kongens nyttårstale dette året
berørte temaet mobbing, og regjeringen satte i gang et utvalg – Djupedalsutvalget - som
skulle arbeide videre med opplæringsloven (Ertesvåg, 2015). I skrivende stund er
lovendringene i opplæringsloven, som Djupedalsutvalget foreslo, oppe til høring i
Stortinget. Jeg kommer derfor til å forholde meg til opplæringsloven som den står våren
2017, men noen av høringssvarene til lovendringene vil bli brukt i diskusjonen.
Akademisk sett er mobbing også et interessant tema. I denne oppgaven har jeg i
hovedsak valgt å konsentrere meg om norsk forskning, selv om noe skandinavisk
forskning også vil bli omtalt. Grunnen til dette er at mobbing, som selvsagt finnes over
hele verden, har ulik rettslig og samfunnsmessig betydning. Som vi senere skal se, er
mobbing og reaksjoner på mobbing en del av samfunnsnormene, og disse har ulik
betydning fra tid og sted. For å få mest mulig aktuell informasjon og diskusjon for
Norges del, er empirien hentet i Skandinavia.
Mobbing berører flere fagdisipliner, blant annet pedagogikk, sosiologi, juss og også
rettssosiologi. I 2012 kom boken ”Utdanningsrettslige emner” ut, redigert av Trond
Welstad og Henning Jakhelln. Boken er en samling artikler som omhandler skolejuss,
blant annet rettslig håndtering av mobbing i skolen. Fra denne boken fikk jeg
inspirasjon til denne oppgaven og boken har bidratt med mange gode fagartikler som
diskuteres i løpet av oppgaven.
En annen viktig kilde i dette arbeidet er Trond Welstad og Simen Warps rapport
”Realisering av elevenes rett til et godt psykososialt miljø i skolen og et elevombuds
rolle” som er et utredningsarbeid for Kunnskapsdepartementet, levert i 2011. Denne
rapporten tar blant annet for seg det årlige nasjonale tilsynet i skolen, rettspraksis,
klagesaksbehandling, og behovet for et elevombud (Welstad og Warp, 2011). Denne
rapporten bidrar også til mye faglig teori som vil bli diskutert i oppgaven. Mye har
skjedd på mobbefronten de siste seks årene, derfor vil noen av Welstad og Warps funn
være noe utdatert.
I 2016 kom boken ”Retten i skolen – mellom pedagogikk, juss og politikk” ut, redigert av
Kristian Andenæd og Jorunn Møller. Dette er i likhet med ”Utdanningsrettslige emner”
4

en bok bestående av flere fagartikler som er tilknyttet retten i skolen. Denne boken tar
blant annet opp bruk av skjønn, ikke-jurister som rettsanvendere i skolen,
menneskerettighetenes betydning i norsk skole osv. Dette er også temaer som er
sentrale i denne oppgaven og boken vil derfor bli brukt som bidrag til diskusjonene som
vil bli tatt opp.
Jeg håper at denne oppgaven kan bidra til nok et syn i den rettssosiologiske debatten
rundt mobbing i skolen.

1.4 Avgrensninger
Mobbing er rettslig regulert flere steder i samfunnet, blant annet på arbeidsplassen og i
skolen. Jeg velger her å avgrense meg til å kun fokusere på mobbing i skolen, mer
spesifikt i grunnskolen, barne- og ungdomsskolen. Dette med hensyn til oppgavens
størrelsesomfang, men også fordi elever i grunnskolen har et eget vern mot mobbing
regulert i opplæringsloven kapittel 9a.
I tillegg kommer jeg til å avgrense mot hvem som er mobberen. Barn kan mobbe barn,
voksne kan mobbe barn, voksne kan mobbe voksne. Fokuset vil ligge på hvem som er
ansvarlig for å stanse mobbing i skolen, som vi skal se er skoleeiers ansvar.

1.5 Begrepsavklaringer
1.5.1 Retten
I ”Retten i samfunnet” definerer Thomas Mathiesen ”retten” som et samlet system av
formelt vedtatte regler i et samfunn, de institusjoner som i siste instans har ansvar for
utøvelsen av disse reglene eller kontrollen med at de blir fulgt. I tillegg har vi de ikke
formelt vedtatte reglene som er basert på ulovfestet rett. Det vil si rettsforståelser som
er innebygd i sosial praksis uten å være formelt vedtatt, men som likevel er gitt status
som en del av rettssystemet (Mathiesen, 2011: 38). Når vi snakker om å ”ta saken sin til
retten” betyr ikke dette bare å gå igjennom en rettssak, men at rettslige institusjoner,
som politi og påtalemyndighet, har behandlet saken. ”Retten” vil bli anvendt i sin
videste forstand; alle de instanser som har ansvar for utøvelsen av disse reglene eller
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kontrollen med at de blir fulgt. Videre vil retten som rettssosiologisk tema og funksjon
bli nærmere diskutert i kapittel 3.

1.5.2 Skolemobbing
Det finnes flere definisjoner på mobbing. Dan Olweus og Erlend Roland er to profilerte
professorer og mobbeforskere, fra henholdsvis Sverige og Norge. Deres definisjon fra
1980-årene definerer mobbing som:
”Det er mobbing når ett eller flere individer, gjentatte ganger og over tid, blir utsatt for negative
handlinger fra ett eller flere andre individer” (Olweus og Roland, 1983: 3).

I tillegg legger de til at den som blir utsatt for mobbingen vanligvis ikke har så lett for å
forsvare seg (Olweus og Roland, 1983: 4). En negativ handling innebærer at noen
påfører, eller prøver å påføre en annen person skade eller ubehag. Handlingene kan
utføres verbalt med ord, fysisk med slag, spark eller lignende, eller de kan utføres ved å
overse eller fryse ut noen. Mobbing skiller seg fra enkeltepisoder av trakassering ved at
handlingene er gjentatt over en viss tid. På denne måten kan man skille mobbing fra
tilfeldige negative handlinger. Definisjonen sier at det er én person som mobber en
annen. Det kan likevel defineres som mobbing dersom handlingene utøves av en gruppe
personer, eller om ofrene er mer enn én person. Olweus skiller konflikter eller
krangling, mellom psykisk like sterke personer, fra mobbing. Det må være en viss
ubalanse i styrkeforholdet mellom utøver og offer. Vanligvis har ikke den som blir utsatt
for negative handlinger så lett for å forsvare seg, og er ofte litt hjelpeløs overfor den
eller de som mobber ham eller henne. Olweus skiller mellom to typer mobbing, direkte
og indirekte. Direkte mobbing vil være fysiske angrep, mens indirekte mobbing kan
være ekskludering og baksnakking (Olweus og Roland, 1983: 4). Andre definisjoner på
mobbing bygger på den samme grunnforklaringen som Olweus og Rolands, men deler
ofte mobbing inn i flere underkategorier; ”fysisk aggresjon”, ”sosial ekskludering”,
”verbal aggresjon”, ”trusler” og ”relasjonell mobbing” (Pelchar og Bain, 2014: 320).
Olweus og Rolands’ definisjon har blitt problematisert, blant annet på grunn av vilkåret
om ubalanse i maktforholdet og vilkåret om at mobbing må være en negativ handling.
Det er også diskutert om denne definisjonen er hensiktsmessig når det kommer til
digital mobbing (NOU 2015: 69). Flere andre forskere har også ansett det som en
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forutsetning for mobbing at det skal være en ubalanse i maktforholdet, men legger vekt
på hvor mobberens makt stammer fra. For eksempel styrke, størrelse eller sosiale
fordeler (Craig og Pepler i Pelchar og Bain, 2014: 320).
Elevundersøkelsen blir i skolen brukt som et verktøy til å kartlegge elevers skolemiljø,
herunder elevenes psykososiale skolemiljø. I Elevundersøkelsen 2016 ble mobbing
definert slik, før de spurte om hvor ofte elevene følte seg mobbet:
”Med mobbing mener vi gjentatte negative handlinger fra en eller flere sammen, mot en elev som
kan ha vanskelig for å forsvare seg. Mobbing kan være å kalle en annen stygge ting og erte, holde
en annen utenfor, baksnakke eller slå, dytte eller holde fast” (Wendelborg, 2017: 3).

Her ser vi altså mange likehetstrekk med Olweus og Rolands’ definisjon. Både når det
kommer til negativ handling, gjentatt over en viss tid, fra en person/flere personer mot
en annen, og ubalanse i styrkeforholdet ved ”vanskelig å forsvare seg”. Det er likevel
uklart hvor ofte en må være utsatt for negative handlinger for at det skal defineres som
mobbing, her mener ulike forskere ulike ting (Pelchar og Bain, 2014: 320). Mens Olweus
mente det skulle være et omfang på to til tre ganger i måneden, mente Roland at én eller
flere ganger i uken ville anses som mobbing (Wendelborg, 2016: 4). Sett bort fra
diskusjonen om handlingenes hyppighet ser jeg det som fornuftig å benytte meg av den
noen lunde samme definisjonen på mobbing som elevene selv forholder seg til gjennom
Elevundersøkelsen, som gjengitt ovenfor. Det finnes heller ingen internasjonal
definisjon av mobbing som det er full enighet om, og mange norske undersøkelser
benytter seg derfor av Olweus og Rolands definisjon. Jeg velger derfor også å benytte
meg av denne definisjonen.

1.5.3 Psykososiale miljø
Når noen ønsker å prøve saken sin rettslig på grunn av mobbing, er det brudd på det
psykososiale miljøet som må påvises. Det psykososiale miljøet er bredere enn begrepet
mobbing, og mobbing kan være eksempel på et dårlig psykososialt miljø. Mobbing er
ikke et begrep som er brukt i opplæringsloven, men det er egen lovhjemmel med krav
om godt psykososialt miljø i opplæringsloven §§ 9a-1 og 9a-3. Med psykososialt miljø
menes de mellommenneskelige forholdene på skolen, det sosiale miljøet og hvordan
elevene og personalet opplever dette. Det psykososiale miljøet handler også om
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elevenes opplevelse av læringssituasjonen. Begrepet psykososialt miljø i § 9a-1 sikter
altså til de mellommenneskelige forholdene på skolen, i motsetning til for eksempel det
fysiske miljøet som er knyttet til skolens fysiske område som uteareal, skolebygninger
og lignende. Det psykososiale miljøet bestemmes av samhandlingen og
kommunikasjonen mellom alle som oppholder seg i skolen og blir til i samspillet
mellom eleven, andre elever i klassen, elever i andre klasser, de ansatte og alle som har
en befatning med skolen som foreldre, skoleeier og lokalt kultur- og næringsliv. Elevens
psykososiale miljø kan påvirkes av blant annet sosiale, kulturelle, religiøse, økonomiske,
utdanningsmessige og helsemessige forhold. Det psykososiale miljøet omfatter elevens
læringsmiljø og skolemiljø for øvrig (Udir, 2015a: 5).
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2 Metode
2.1 Forkunnskaper om tema
Vi har alle på en eller annen måte en mening om mobbing. Vi har alle enten vært berørt
av dette selv, eller kjenner noen som har det. Det var derfor viktig for meg i forkant av
intervjuene og oppstart av prosjektet å være bevisst på mine holdninger til mobbing i
skolen. Samtidig var det veldig viktig for meg å ikke la meg engasjere for personlig eller
å låse meg fast i antakelser jeg allerede hadde gjort meg om temaet. Personlig har jeg
ikke blitt utsatt for mobbing, men dette betyr ikke at jeg aldri har sett det eller kjenner
noen som har blitt mobbet. At jeg ikke har noen direkte personlig erfaring med mobbing
har gjort at det ikke vært noe stort problem for meg å holde meg objektiv i
intervjusituasjoner og ved bearbeiding av dataene. Ifølge Katrine Fangen (2011) er det
nærmest umulig å gå inn i et felt uten noen forkunnskaper. Når det gjelder mobbing har
alle en viss forkunnskap, men kanskje ikke når det kommer til loven som omhandler
mobbing i skolen. Det var derfor viktig for meg å sette meg inn i den delen på forhånd.
Videre sier Fangen at å være bevisst på hvilke forkunnskaper og antakelser man har er
svært viktig å reflektere rundt fordi det kan prege hvordan du overværer feltet (Fangen,
2011: 47). Dette har jeg hele tiden hatt i bakhodet.

2.2 Det kvalitative forskningsintervju
Valg av metode avhenger i stor grad av forskningsspørsmålet og hva vi ønsker å finne ut
av. Ønsker vi å si noe veldig detaljert om noe avgrenset eller noe av representativitet? I
mitt tilfelle ønsket jeg å belyse enkelte menneskers opplevelse av den rettslige
håndteringen av mobbing i skolen. Siden jeg selv ikke kan svare for andre, syntes jeg det
var naturlig å foreta intervjuer av personer som har vært parter i rettslige saker som
omhandlet skolemobbing. Ifølge Kvale og Brinkmann (2010) søker det kvalitative
forskningsintervjuet å forstå verden sett fra intervjupersonenes side. ”Å få frem
betydningen av folks erfaringer og å avdekke deres opplevelse av verden, forutfor
vitenskapelige forklaringer, er et mål” (Kvale og Brinkmann, 2010: 21). Videre beskriver
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de intervjuet som en samtale som har en viss struktur og hensikt. Forskningsintervjuet
går dypere enn den spontane meningsutvekslingen som skjer i hverdagen.
Forskningsintervjuet er ikke en konversasjon mellom likeverdige deltakere, ettersom
det er forskeren som definerer og kontrollerer samtalen. Målet er å hente inn
beskrivelser om den intervjuedes livsverden for å kunne tolke betydningen (Kvale og
Brinkmann, 2010: 23). Dalen mener at forskningsintervjuet fokuserer på
opplevelsesdimensjonen og er ikke bare en beskrivelse av de forholdene personen lever
under (Dalen, 2004: 17). Hadde jeg ønsket å forske på hvordan man går frem for å
anmelde brudd på opplæringsloven, ville kanskje ikke intervju vært nødvendig. I stedet
ønsket jeg å forske på hvorfor noen anmelder skolemobbing. For å svare på dette valgte
jeg å spørre folk som har vært igjennom det selv, enten i form av å ha blitt mobbet selv
eller vært pårørende til et mobbeoffer. Dette er bare én måte å få tak i denne
informasjonen på. Jeg kunne også for eksempel valgt å sende ut spørreskjemaer eller
lest avisintervjuer av ofre. Likevel anså jeg det som mest fornuftig å intervjue selv, for å
få informasjonen muntlig og direkte fra utvalget.

2.3 Utvalget
Forskningsspørsmålet avgjør ikke bare hvilken metodisk tilnærming man benytter, men
også hvem utvalget skal være. I dette tilfellet vil forskningsspørsmålene mine best bli
besvart av personer som har vært part i mobbesaker som har vært i rettssystemet. Med
rettssystemet mener jeg ikke nødvendigvis at saken har vært i en rettssal, men at det
har blitt gitt en rettslig sanksjon, som jo også kan gjøres av politi i form av bøter.
Jeg kan på ingen måte tenke meg til hvilke oppfatninger disse personene har om temaet
og vil best få denne kunnskapen av å snakke med dem personlig. Ikke bare er det viktig
å få belyst offer-siden av saken, men også motparten, altså skoleeierne eller
representanter ved skolen. Dette er gjerne skoleleder, i form av rektor eller inspektører,
eller lærere, selv om det i hovedsak er det skoleeieren som er motparten i saken.
Skoleeier er som regel kommunen ved offentlige skoler.
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I denne fremstillingen er det altså hensiktsmessig å anvende mer enn én
informantgruppe. Ved å gjøre det vil man få belyst hvordan ulike parter opplever
samme situasjon, og man kan fange opp nyanser og mangfold (Dalen, 2004: 56).
Offeret i disse sakene er elever eller tidligere elever ved en skole. Jeg har på bakgrunn
av alder og temaets sensitivitet valgt å ikke intervjue personer under 18 år. Jeg har i
stedet intervjuet offerets foresatte, hvis offeret fremdeles er under myndighetsalder.
Både fordi det vil være mange etiske dilemmaer ved å intervjue mindreårige, men også
fordi spørsmålene jeg ønsket å stille er av en art som de foresatte gjerne har større
kunnskap til å svare på. I de tilfeller hvor offeret fremdeles er i skolealder har det derfor
vært naturlig å kontakte de foresatte.
For å få finne aktuelle informanter måtte jeg gå litt i ”tenkeboksen” og fikk litt tips fra
Norsk senter for forskningsdata, heretter omtalt som ”NSD”. Siden mobbing ansees som
et sensitivt tema av NSD har jeg ikke kunnet kontakte de aktuelle personene direkte. Se
vedlegg 1. Jeg har derimot vært avhengig av at de skulle ta kontakt med meg etter å ha
fått vite om prosjektet mitt. For å få til dette har jeg brukt sosiale medier for å
rekruttere aktuelle kandidater, i tillegg til å kontakte organisasjoner som bistår i
mobbesaker for å høre om de kunne sette meg i kontakt med noen de anså som aktuelle.
Blant annet kontaktet jeg MOT og foreningen Mobbing i skolen. MOT er en
holdningsskapende organisasjon som jobber med og for ungdom (MOT.no). MOT var
veldig positive til prosjektet, men hadde dessverre ikke muligheten til å hjelpe meg til å
få tak i informanter fordi de ikke hadde den type interaksjon med sine medlemmer.
Mobbing i skolen er en organisasjon som hjelper barn og familier som har opplevd
mobbing. Deres mål er å hjelpe barn og unge ut av en mobbesituasjon, samtidig som de
ønsker å passe på at de overordnede systemene forbedres slik at det blir vesentlig og
varig reduksjon i mobbingen (mobbingiskolen.no). Hos Mobbing i skolen fikk jeg raskt
kontakt med generalsekretæren i organisasjonen som var svært positiv til prosjektet og
som ønsket å hjelpe. Etter noen mailkorrespondanser og en lang telefonsamtale med
generalsekretæren, hjalp hun meg å komme i kontakt med en av informantene, som
igjen hjalp meg til å komme i kontakt med to informanter til. Uten denne hjelpen hadde
jeg nok ikke vært like heldig med antall intervjuer.
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Deretter kontaktet jeg disse personene og fikk positiv respons hos dem. Jeg vet ikke om
de allerede visste om prosjektet gjennom beskjed fra min første informant og muligens
”ventet” på å bli kontaktet, eller om de ikke hadde noen forutanelser om å bli spurt.
Denne måten å få tak i informanter på kalles for snøballmetoden, som er en
fremgangsmåte hvor en først rekrutterer noen få personer og deretter ber disse
personene om navn på andre som passer til prosjektet. En bør være obs på at denne
metoden lett kan føre til små og ”skjeve” utvalg (Dalen, 2004: 59). Med ”skjeve utvalg”
tolker jeg at denne utvalgsmetoden kan gjøre at en spesiell type informanter melder seg.
Eksempler på spørsmål man bør ta stilling til er; Er det informanter som allerede er
veldig offentlige rundt sin sak? Er det bare mobbeoffer som har vunnet rettslig som
ønsker å snakke om sine erfaringer? Er det spesielt ressurssterke personer som ønsker
å dele slike ting? I tillegg vil informantenes relasjon til førsteinformanten også ha
betydning. Disse spørsmålene var vanskelig å besvare på forhånd, men det viste seg at
alle informantene mine var svært ulike, til tross for deres like historier. Selv om
snøballmetoden ble benyttet til en viss grad, var også disse informantene ulike både i
offentlighet og i saksresultat, noe jeg anser som positivt.
I tillegg til å kontakte organisasjoner benyttet jeg meg, som tidligere nevnt, av sosiale
medier. Jeg oppsøkte grupper på Facebook som hadde mobbebekjempelse som tema.
Her valgte jeg grupper som hadde store medlemstall og som så ut til å ha en viss
aktivitet i form av diskusjoner og kommentarer. Gruppene jeg valgte var ”Oss mot
mobbing”, ”Stopp mobbingen” og ”Medmenneske mot mobbing”. Her la jeg ut litt kort
informasjon om meg og mitt prosjekt, og ba interesserte om å kontakte meg for mer
informasjon. Se vedlegg 2. På denne måten skaffet jeg noen av informantene mine selv. I
tillegg fikk jeg mange henvendelser fra personer som var opptatt av temaet og som
enten ønsket å la seg intervjue på bakgrunn av sine egne erfaringer om mobbing, eller
som simpelthen ønsket å uttrykke sine tanker om prosjektet. Dette opplevde jeg som
veldig motiverende og det gav meg et inntrykk av hvor viktig dette temaet er for veldig
mange mennesker.
For å få kontakt med skoleeier-siden var ikke beskjeden fra NSD like begrensende.
Siden disse er offentlige ansatte og offentlige instanser kunne jeg kontakte dem direkte
12

selv. For å finne skoleeiere som hadde vært part i saker, kontaktet jeg skoleeieren som
var tilknyttet offeret i saken, som jeg allerede hadde intervjuet. Dette med godkjennelse
fra offeret. Her fikk jeg bare deltakelse fra én rektor. Hvorfor ikke resten, fire rektorer
og kommuner ikke ønsket å delta er veldig vanskelig å vite, og det kan være mange
grunner til dette, som jeg kommer tilbake til om litt. Siden deltakelsen fra dette
perspektivet er fra én enkelt informant kan ikke disse funnene generaliseres. Men
likevel opplever jeg at intervjuet gir nyttig kunnskap, og skaper en nyanse til offerintervjuene.
Ved å finne informanter gjennom sosiale medier og med hjelp av organisasjoner, var det
veldig tilfeldig hvor i landet personene kom fra, hvilke kommuner som var involverte,
alder på ofrene, årstall for når saken deres var oppe, når offeret var skoleelev, og så
videre. Dette var faktorer som jeg ikke kunne kontrollere gjennom denne
utvalgsmetoden, noe jeg anså som en fordel. Hellevik omtaler denne utvalgsmetoden
som ”utvelging ved sjølseleksjon”. Her er det ikke forskeren som avgjør hvem som blir
med i utvalget, men enhetene selv (Hellevik, 1991: 88). Alle medlemmene i
Facebookgruppene hadde mulighet til å bli med i utvalget, men bare noen benyttet
muligheten. Ulempen med denne utvalgsmetoden er at det er fare for at utvalget
avviker systematisk fra resten av universet (det vil si alle som har vært rettslig part i
skolemobbing) når det gjelder egenskaper som er relevante for undersøkelsen
(Hellevik, 1991: 90). På samme måte som snøballmetoden kan gi ”skjeve utvalg”, kan
utvelging ved sjølseleksjon gi et utvalg bestående av enkelte typer enheter.
Etter å ha fått kontakt med alle informantene mine viste det seg å være store
variasjoner i utvalget mitt. Utvalget er spredt til alle landets landsdeler, består av både
menn og kvinner, med mobbehistorier fra både barne- og ungdomsskole, og fra ulike
årstall. Enkelte er tidligere mobbeofre selv, men over 18 år på intervjutidspunktet.
Andre informanter er foresatte for mobbeoffer som fremdeles er i skolealder. Noen har
vunnet i rettssak, noens sak har ikke vært i rettssak i det hele tatt, og noen har tapt
saken. Dette ser jeg på som veldig positivt og vil sørge for et reflektert og bredt utvalg
av populasjonen.
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Alle informantene fikk et informasjonsskjema hvor prosjektet ble presentert og bruken
av intervjuene ble forklart. Deres rolle ble nøye gjennomgått og avgrenset. Her ble det
også lagt opp til deltakernes samtykke til å bidra og deres anonymitet ble forsikret.
Skjemaet ble utformet med hjelp fra min kontaktperson i NSD. Det samme skjemaet ble
sendt til både offersiden og skolesiden. Se vedlegg 3.

2.4 Antall informanter
Det finnes ikke noe fasitsvar på hvor mange informanter man trenger i et
forskningsopplegg. For eksempel brukte Hedda Giertsen (2000) kun én informant i ”K
og måter å forstå drap på”, mens det i andre kvalitative forskningsprosjekter kan være
brukt flere titalls informanter. Dalen (2004) mener at et utvalg til kvalitative
forskningsintervjuer ikke kan være for stort, da både gjennomføringen av intervjuene
og bearbeidingen av dem er en tidkrevende prosess. Samtidig må materialet man sitter
igjen med etter intervjuene være av en slik kvalitet at det gir grunnlag for tolkning og
analyse (Dalen, 2004: 51). På grunn av oppgavens tids- og lengdeomfang bestemte jeg
meg for at det ville være realistisk og fornuftig med 3-4 informanter fra hver av partene
i sakene. Siden det viste seg å være noe enklere å få rekruttert informanter fra
offersiden enn fra skoleeiersiden ble den endelig fordelingen noe skjev, med fem
informanter fra offersiden og kun én informant fra skoleeiersiden. Det er synd at ikke
flere fra skolesiden var villige til å stille opp, men jeg ser det som positivt at jeg i det
hele tatt fikk informanter som representerte begge partene.
Det er vanskelig å si hvorfor så få fra skole/kommunesiden ønsket å stille til intervju.
Jeg kontaktet fem ulike rektorer, som hadde tilknytning til mobbeofrene som allerede
hadde blitt intervjuet, og tok også direkte kontakt med kommunene hvor disse hørte til.
Ingen av kommunene svarte på mine henvendelser. Dette kan være fordi det er
vanskelig å nå fram til de rette personene. Jeg hadde ikke konkrete navn innad i
kommunen å henvende meg til, og mine henvendelser havnet antakelig i fellesmailer
som ikke ble fulgt opp. Tre av rektorene svarte på henvendelsene mine, hvorav én
takket ja til intervju som også ble gjennomført. En rektor gav hele tiden beskjed om at
hun skulle ta kontakt med meg og svare på henvendelsen min på et senere tidspunkt,
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noe hun aldri gjorde – til tross for flere påminnelser fra min side. Den siste rektoren
takket ja til å være med på intervju og virket svært interessert og behjelpelig gjennom
flere mail og telefonsamtaler hvor vi snakket om prosjektet. Dessverre sluttet han å
svare når vi kom til det punktet hvor vi skulle bestemme dato for intervju. Jeg fikk aldri
noen begrunnelse for dette. Jeg synes det er interessant at kun én rektor stilte til
intervju. Alle rektorer og kommuner jeg kontaktet fikk beskjed om at jeg allerede hadde
intervjuet mobbeofferet i saken deres, og man skulle kanskje tro at de da ville være
interesserte i å komme med sin side av saken. I noen tilfeller var ikke rektoren som var
ansatt i perioden mobbingen skjedde ansatt i dag, og jeg kan tenke meg at dette kan
være en faktor til at de ikke ønsket å uttale seg. Andre årsaker kan være at dette er et
sårt og sensitivt tema også for skolene, spesielt ved de skolene som ble dømt for brudd
på opplæringsloven. En annen årsak kan være at de anså det som taushetsbelagt, selv
om jeg ønsket å intervjue dem på et generelt grunnlag og ikke om den konkrete eleven.
Det er klart at med bare én informant fra skole/kommunesiden kan ikke hans intervju
generaliseres. Det hadde selvsagt vært ønskelig med flere informanter som kunne
belyse saken med flere ulike vinkler og poenger. Likevel er jeg svært glad for den ene
informanten jeg fikk, og ser på hans intervju med stor verdi.
Heller ikke mobbeoffersiden har så veldig mange informanter, her kun 5 informanter.
Dette er heller ikke nok til å generalisere for alle mobbeofre, noe jeg heller ikke mener
er målet med disse intervjuene, eller målet med kvalitative studier generelt. Det
sentrale i kvalitativ tilnærming vil være å få innsikt i hvordan intervjupersonene
opplever situasjonen, for å finne ut dette må man få dem til å fortelle om sine
opplevelser og erfaringer (Dalen, 2004: 17). Ved å intervjue mobbeoffer eller deres
foreldre får jeg beskrevet ulike menneskers opplevelser av den samme situasjonen, og
får innblikk i likheter og ulikheter av deres opplevelser. Likevel kan det godt hende at
intervjuer av andre personer i samme situasjon, ville gitt helt andre svar på
spørsmålene mine. Menneskers subjektive opplevelse av mobbing og retten kan være
svært ulik, og føre til andre resultater. Derfor er jeg nøye på å ikke generalisere mine
informanters uttalelser, og vil hele tiden referere til dem som ”informant 1 mente at…”,
og ikke ”mobbeoffer mener at…”. Det samme gjelder den ene rektoren som lot seg
intervjue. Det er helt klart at dette er tankene til én av svært mange rektorer som har
meninger om temaet. Jeg ville nok antakelig fått noen andre svar hos en annen rektor.
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Disse intervjuene vil også brukes i samspill med andre kilder, som vil bidra til å styrke
deres representativitet.

2.5 Etikk og sensitivt tema
Det er mange etiske problemstillinger å ta hensyn til i kvalitativ metode, og da spesielt i
kvalitative forskningsintervjuer. Mobbing vil for mange være et veldig sårt tema og en
veldig viktig historie for intervjuobjektet å få fortelle. Derfor var jeg veldig bevisst på
mitt ansvar før intervjuene satte i gang. Som en forberedelse på dette satte jeg meg inn i
Kvale og Brinkmanns (2010: 86) etiske retningslinjer og etiske spørsmål man bør stille i
begynnelsen av en intervjuundersøkelse. Jeg skal her gjengi og besvare noen av dem.
-

Hvilke fordelaktige konsekvenser vil studien ha?
Jeg ser på det som fordelaktig at temaet i det hele tatt blir belyst. Det har vært
mye fokus på mobbing i medier de siste årene, og jeg anser det som på tide at det
forskes mer på temaet. Spesielt interessant er det fordi det finnes lite
rettssosiologisk forskning på mobbing i skolen.

-

Hvor mye informasjon om studien trenger man på forhånd, og hvilken informasjon
kan forskeren vente med å gi til etter at intervjuene er utført?
For min del var det viktig å sette meg godt inn i temaet og lovverket før jeg
gjennomførte intervjuene. Jeg ville være godt forberedt og opptre profesjonelt
overfor informantene. Det var likevel mye jeg ikke kunne forberede meg på, og
jeg lærte dermed mye av informantene mine. Dette ser jeg på som utelukkende
positivt, da de ga meg inspirasjon og tips til poenger jeg kunne komme inn på i
løpet av oppgaven. For informantenes del fikk alle informasjon om hva studien
gjaldt og hva deres intervju skulle brukes til på forhånd. Selv om de ikke fikk vite
spørsmålene på forhånd fikk de vite hvilke tema som ville bli tatt opp og kunne
forberede seg på dette. I dette prosjektet var det på ingen måte nødvendig, eller
etisk riktig, å skjule informasjon som informantene skulle få vite etter at
intervjuene var utført.

16

-

Hvordan kan man ivareta intervjupersonenes konfidensialitet?
Siden mobbing er et sensitivt tema, og noen av informantene som blir omtalt er
under myndighetsalder har det vært veldig viktig for meg å ivareta
intervjupersonenes konfidensialitet. Dette har jeg sørget for ved å ikke skrive
ned de ekte navne. Jeg har forandret navnene og andre kjennetegner på
personene med det samme, og vært beskyttende i forbindelse med opptak og
notater. Det skal på ingen måte være en ulempe for informantene å delta i mitt
prosjekt, og deres anonymitet settes høyt, både for offer og for skoleeier. Det er
kun jeg, og eventuelt min veileder som har tilgang til intervjuene. Siden
informantene selv fikk mulighet til å lese sitt eget intervju, ble intervjuet
kvalitetssikret, og både jeg og informantene er sikre på at deres uttalelser ikke
blir misforstått eller misbrukt.

2.6 Intervjuguide
Intervjuet bestod av 15 forhåndslagde spørsmål. Se vedlegg 4 og 5. Disse var
kategorisert og sortert kronologisk etter tiden før, under og etter rettssaken, med fem
spørsmål i hver kategori. Spørsmålene var korte og enkle, og det første spørsmålet var
et introduksjonsspørsmål slik at informanten kunne begynne å fortelle sin historie i sitt
tempo (Kvale og Brinkmann, 2010: 146). Alle spørsmålene hadde relevans i forhold til
de problemstillingene jeg ønsket å belyse, noe Dalen mener er viktig fordi en
intervjuguide handler om å omsette studiens overordnede problemstillinger til
konkrete temaer med underliggende spørsmål (Dalen, 2004: 30). Gjennom å dele
intervjuet i tre temaer; før, under og etter rettssaken, ble alle mine problemstillinger
dekket av intervjuguiden. Selv om jeg hadde laget klart spørsmål vil jeg omtale
intervjuet som semistrukturert. Det var verken en åpen samtale eller et lukket
spørreskjemasamtale, noe som gjorde intervjuet verken for dagligdags eller for
påtvunget (Kvale og Brinkmann, 2010: 47). Jeg erfarte allerede etter første intervju at
dette var en god strategi, og at informanten selv kom inn på mange av spørsmålene jeg
hadde klare, og jeg trengte derfor ikke selv å bryte inn i personens historie. Dette ble
også erfaringen i de videre intervjuene. Dette viste meg at spørsmålene både var logiske
og viktige. Dette gjorde også at ikke de samme spørsmålene fikk akkurat de samme
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svarene hos de ulike informantene. I tillegg til de 15 spørsmålene jeg hadde utarbeidet
på forhånd benyttet jeg en del oppfølgingsspørsmål, inngående spørsmål,
spesifiserende spørsmål og fortolkende spørsmål for å forsikre at jeg hadde oppfattet
meningen deres og for å få informantene til å omformulere seg slik at ingenting skulle
misforståes (Kvale og Brinkmann, 2010: 147).
Det hendte også at informantene snakket seg litt ut av spørsmålene og at jeg da måtte
”hente de inn igjen” gjennom å spørre om ”Mente du at…” eller ”Du sa tidligere at…”. På
den måten kunne jeg føre samtalen tilbake til de spørsmålene jeg hadde i intervjuguiden
de få gangene dette ble nødvendig.
På slutten av hvert intervju spurte jeg om det var noe mer informanten ville ta opp eller
noe de ville utdype mer, jeg ga dem tilbud om referat med mulighet for korrigeringer
hvis jeg skulle ha tolket svarene deres feil, og jeg takket for intervjuet og samarbeidet.

2.7 Gjennomføring av intervju
Siden informantene mine var spredt rundt hele landet ble den mest praktiske måten å
gjennomføre intervjuene på via telefon. Kun ett intervju ble gjort personlig. Jeg avtalte
på forhånd med informantene tidspunkt for intervjuet og ringte dem som avtalt. Både i
informasjonsskrivet og i starten av telefonsamtalen informerte jeg om at intervjuet ville
bli tatt opp, og det ble samtykket til dette av samtlige.
Telefonintervju har både fordeler og ulemper. Tradisjonelt har det blitt antydet at
telefonintervju ikke er godt egnet til kvalitative intervjuer. Blant annet fordi fraværet av
kroppsspråk vil påvirke dybden av mening som kan formidles, og at telefonintervjuer
blir kortere enn vanlige intervjuer fordi de er kjedeligere og gjør det vanskeligere å
opprettholde konsentrasjonen (Irvine, 2011: 203). Slik jeg så det var den største
ulempen med et telefonintervju at jeg ikke kunne analysere kroppsspråk. Kroppen sier
mer enn språket ofte gjør, og kan dermed bidra til å understreke eller tolke hva som
faktisk blir sagt. Dette er altså en stor informasjonskilde som blir borte ved et
telefonintervju. En annen ulempe er at teknologien ikke alltid spiller på lag, og
kvaliteten på lydopptak igjennom telefonen ikke alltid er av beste sort. Her kan lange
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setninger forsvinne i ”mobilstøy”, og poenger kan gå tapt. Derfor var det ekstra viktig
for meg å sitte alene i et rom med god dekning når intervjuet skulle finne sted. Likevel
er det mange fordeler med telefonintervju, blant annet ressursbesparelser –
telefonintervju krever mindre tid og penger på reise, man kan intervjue folk over et
større geografisk område, i tillegg medfører det grundigere anonymitet for deltakerne
(Irvine, 2011: 203).
Fordelene for min del var at jeg kunne sitte i et stille rom, alene og vie all min
oppmerksomhet til det som ble sagt. Jeg kunne ha intervjuguiden foran meg og jeg
kunne forberede meg på neste spørsmål uten at informanten følte at jeg mistet fokuset
fra dem. Fordelen for informanten var at de kunne sitte et sted hvor de føler seg trygge,
mens de snakket om sensitive temaer. For mange kan det også være skummelt eller
uvant å stille opp til et intervju av denne sorten, og det vil være betryggende å slippe å
møte den fremmede personen som skal intervjue dem. Det å slippe å se personen som
skal høre så mye personlig om en, kan gjøre at en åpner seg mer enn man kanskje ellers
ville gjort. Flere forskere har publisert deres refleksjoner på bruk av telefonintervju
versus personlige intervju, og disse forskerne rapporterer at telefonintervju er ”like
gode” som de gjennomført ansikt til ansikt, og oppnår vellykkede sosiale interaksjoner
og genererer nyttige data (Irvine, 2011: 204).
I tillegg til telefonintervjuene hadde jeg ett personlig intervju, med begge foreldrene til
et mobbeoffer. Her møttes vi på intervjupersonenes arbeidsplass etter arbeidsdagen.
Det var et stille sted uten andre folk eller forstyrrende elementer. Selve intervjuet
foregikk på samme måte som telefonintervjuene, med de samme spørsmålene og
fremgangsmåte. I dette intervjuet lå båndopptakeren tydelig foran informantene, og jeg
hadde spørsmålene på en blokk foran meg. Dette til forskjell fra telefonintervjuene hvor
informantene ikke kunne se disse tingene. Jeg så likevel ikke på dette som et problem
under ansikt-til-ansikt intervjuet. Jeg var påpasselig med å ikke se ned i papirene mine,
og jeg noterte ingenting underveis. Dette var helt bevisst fra min side, da jeg ønsket å ha
fult fokus på informantene og på hva de sa. Hvert intervju varte mellom 45 og 75
minutter, og det personlige intervjuet tok lengst tid. Dette var ikke uventet, og Irvine
forklarer det med at i personlige intervjuer er deltakerne mer spontane og snakker mer
uoppfordret uten at intervjueren må spørre. I tillegg mener hun at forskerens mulighet
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til å gi anerkjennende tegn, for eksempel nikking og smiling, som oppfordring til at
deltakerne skal fortsette å fortelle vil gjøre at intervjupersonene snakker mer uten å bli
spurt spørsmål (Irvine, 2011: 2008). I tillegg kan det nok i mitt tilfelle forklares med at
begge foreldrene til mobbeofferet var tilstede. Her var det altså to personer i ett
intervju, i motsetning i én person per telefonintervju.

2.8 Transkribering
Alle intervju ble utført av meg, og transkribering av alle intervjuene ble også utført av
meg. Ved omforming fra talespråk til skriftspråk er det mange utfordringer. Stemmeleie,
kroppsspråk og åndedrett går tapt. Kvale og Brinkmann mener at noen standardvalg må
tas selv om det ikke finnes noen universell form eller kode for transkripsjon av
forskningsintervjuer.
Jeg tok opp alle intervjuer på lydopptak, og hadde på den måten mulighet til å høre
intervjuet flere ganger og pause og spole underveis i transkriberingen. Transkripsjon
fra lydopptak til tekst er forbundet med mange tekniske og fortolkningsmessige
problemstillinger, fordi talespråk og skriftspråk er veldig forskjellig (Kvale og
Brinkmann, 2009: 189). Siden jeg transkriberte alle intervjuene selv kunne jeg hele
tiden bruke samme skrivestil og gjøre de samme tekniske valgene i
traskriberingsprosessen til alle intervjuene. Kvale og Brinkmann anbefaler at man på
forhånd bestemmer seg for om man skal transkribere ordrett, ord for ord med alle
gjentakelser og med registrering av alle ”eh”-er og liknende. Om man skal ta med
pauser, intonasjonsmessige understrekinger og følelsesuttrykk som latter eller sukk.
(Kvale og Brinkmann, 2009: 190). Hvilke valg man tar avhenger av hva transkripsjonen
skal brukes til. I dette tilfellet skulle transkripsjonen i sitatform brukes som empiri i
videre forskning, og som uttalelser om de temaene som ble spurt om i intervjuet. De
skulle ikke brukes til en detaljert språkanalyse eller konversjonsanalyse. Derfor
bestemte jeg meg for å ikke skrive ned alle pauser, muntlige uttrykk som ”eh” eller
kremt og pauser. Jeg skrev heller ikke ned latter eller tolkninger av stemmeleie. Jeg
skrev ned hvis informanten virket usikre eller tvilte litt på eget svar, slik at jeg kunne
vurdere om det ville være etisk riktig å bruke disse uttalelsene. I disse tilfellene skrev
jeg det mest ned som en kommentar for min egen del, og notert som: ”informant 1
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virker litt usikker når jeg spør om …, men svarer at …”. Dette var stort sett ikke et
problem, da alle informantene mine virket veldig klare og sikre i sine uttalelser.
Selv om jeg ikke skrev ned alle muntlige språkuttrykk, siterte jeg likevel ordrett hva
som ble sagt, og forandret ikke på setningsoppbygningen eller ord som ble brukt. Siden
mine informanter kom fra byer over hele landet medførte dette at alle hadde ulike
dialekter. Jeg valgte å transkribere alle intervjuer på bokmål. Noe av grunnen til dette er
at det ville anonymisere dem enda mer. Ved å la informantene mine lese
intervjureferatene fikk jeg dobbeltsjekket at jeg ikke hadde tatt meg noen urettmessige
friheter, og sjekket transkripsjonens reliabilitet ved å få godkjent intervjureferatet av
informanten i etterkant. Med reliabilitet mener jeg transkripsjonenes pålitelighet og
gyldighet. Dette blir nærmere utdypet i kapittel 2.10.

2.9 Intervjurollen og den asymmetriske
maktrelasjonen
Forskningsintervjuet er ikke en åpen, dagligdags samtale mellom likestilte parter.
Intervjueren har vitenskapelig kompetanse og definerer intervjusituasjonen,
bestemmer tema og stiller spørsmål, samt er den som setter føringen for hvilke svar
som skal følges opp, og er også den som avslutter samtalen. Intervjuet er en
enveisdialog, hvor én person stiller spørsmålene og den andre svarer. I noen tilfeller
kan intervjueren ha en skjult agenda med intervjuet som informanten ikke vet om, og
intervjueren har monopol på å fortolke intervjupersonens utsagn (Kvale og Brinkmann,
2010: 52). For min del var det viktig at informantene skulle ha en behagelig opplevelse
av intervjusituasjonen. Jeg ønsket ikke noe tydelig asymmetrisk maktrelasjon, spesielt
fordi temaet var såpass sensitivt i disse intervjuene. På en annen side var det også viktig
for meg å fremstå profesjonell og upartisk. Det var derfor også viktig for meg at
intervjuobjektene var klar over at jeg var student og ingen fagperson som kunne gi dem
en terapeutisk samtale eller som kunne gi dem juridisk rådgivning. Profesjonell,
upartisk, men samtidig åpen og interessert var en balansegang som jeg håper at jeg
mestret. Ved å la intervjuobjektene lese igjennom referatet fra intervjuet, og la dem
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komme med korrigeringer, lot jeg dem minske det asymmetriske maktforholdet i en
viss grad.

2.10

Intervjuanalyse

I intervjustudier utgjør informantenes uttalelser i form av sitater en del av empirien
(Dalen, 2004: 96). Det er nettopp mine informanters sitater som vil bli brukt som empiri
i min oppgave. Dalen har gitt en pekepinn på hvilke sitater en bør lete etter:
-

Sitater som fanger opp det essensielle
Dette er sitater som fanger opp essensen i temaet og gir leseren en genuin
innsikt i hva det egentlig handler om.

-

Sitater som kan stå som eksempel for mange
Dette er sitater som fanger opp mange personers reaksjoner på samme situasjon.
Sitatet trenger likevel ikke å være generaliserende for alle personers reaksjon.

-

Sitater som forekommer sjeldent
Dette er sitater som bare noen få personer fra et større utvalg har uttalt seg om.
Mitt utvalg er ikke stort, men det forekommer likevel sitater her som kan sees på
som sjeldne i forhold til resten.

Ved å lese gjennom mine transkripsjoner flere ganger, og ved å kode dem etter nettopp
Dalens tre sitatkategorier, har jeg funnet frem til flere viktige sitater fra mine
informanter som vil bidra til empiri i oppgaven. Jeg vil si at jeg både brukte en tematisk
og en intuitiv metode i søken etter gode sitater. Ved den tematiske metoden går
forskeren tematisk til verks for å finne sitater som belyser det aktuelle temaet (Dalen,
2004: 99). Denne metoden er hensiktsmessig å bruke når intervjuguiden er delt inn
etter tema slik som min var; før, under og etter rettssak. Ved den intuitive metoden er
forskeren på jakt etter ”de gode sitatene” og inspireres av disse i det videre arbeidet
med intervjuene (Dalen, 2004: 99). Denne metoden ble brukt når jeg kom over noen
sitater som var så sjeldne at de gav meg inspirasjon til innfallsvinkler som jeg ikke
hadde tenkt på tidligere.
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2.11

Validitet og reliabilitet

Reliabilitet har med forskningsresultatenes troverdighet å gjøre. Reliabilitet behandles
ofte i sammenheng med spørsmålet om hvorvidt et resultat kan reproduseres på andre
tidspunkter av andre forskere. Dette har å gjøre med både reliabilitet under intervjuet, i
transkriberingen og analysen. Det kan være ledende spørsmål, kategorisering av svar,
transkripsjonsmetode, koding og så videre. Kvale og Brinkmann mener at selv om det er
ønskelig med høy reliabilitet for å forhindre en vilkårlig subjektivitet, kan en for sterk
fokusering på reliabilitet motvirke kreativ tenkning og variasjon. Kreativ tenkning og
variasjon hos forskeren har bedre betingelser når intervjuere får lov til å følge sin egen
intervjustil, improvisere underveis og følge opp fornemmelser underveis (Kvale og
Brinkmann, 2010: 250). Dette gjør det vanskelig for andre å etterprøve resultatene fordi
forskerens rolle er såpass stor, og vil variere fra forsker til forsker.
Validitet dreier seg om hvorvidt en metode egner seg til å undersøke det den skal
undersøke. Validitet har å gjøre med ”i hvilken grad våre observasjoner faktisk
reflekterer de fenomenene eller variablene som vi ønsker å vite noe om” (Pervin i Kvale
og Brinkmann, 2010: 251). Videre mener Kvale og Brinkmann at validitet ikke bare
preger metoden, men også hele forskningsprosessen, og fungerer som en
kvalitetskontroll gjennom alle stadier av kunnskapsproduksjonen (Kvale og Brinkmann,
2010: 254). Ideelt sett vil kvaliteten på arbeidet gi kunnskapsprodukter som i seg selv
er så sterke og overbevisende at de bærer med seg sin gyldighet i seg selv. I slike tilfeller
vil forskningsprosedyrene være gjennomsiktige og resultatene åpenbare, og en studies
konklusjoner vi være overbevisende sanne (Kvale og Brinkmann, 2010: 264).
I dette tilfellet kan vi spørre oss om intervjuene egner seg til å undersøke den rettslige
håndteringen av mobbing i skolen. Er dataene i denne oppgaven valide? Som nevnt
tidligere kan man tilegne seg denne informasjonen på flere måter, blant annet gjennom
spørreundersøkelser. Likefult mener jeg at intervju er en god og hensiktsmessig måte å
oppnå denne informasjonen på fordi den lar menneskene fortelle med egne ord hva de
har opplevd. Jeg mener derfor at disse intervjuene reflekterer det fenomenet jeg ønsker
å si noe om på en god måte. I tillegg er ikke intervjuene mine den eneste empirien.
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Intervjuene vil i tillegg til annen litteratur og offentlige dokumenter sammen utgjøre
empirien. Intervjuene vil fungere som en ekstra styrke til den allerede foreliggende
litteraturen. Denne empirien til sammen vil jeg derfor hevde er valid. Når det kommer
til reliabilitet, vil det være vanskelig å reprodusere nøyaktig de samme resultatene i en
kvalitativt intervjuundersøkelse. Dette på bakgrunn av ulike intervjumetoder, valg i
transkriberingsprosessen, hvilke svar man vektlegger og hvordan man analyserer disse.
I denne studien tror jeg likevel at man med den samme intervjuguiden og de samme
informantene, ville kommet fram til omtrent de samme resultatene som jeg har gjort.
Jeg har vært nøye på å ikke stille ledende spørsmål, har ikke manipulert noen svar, og
har behandlet materialet på en objektiv måte. Materialet er heller ikke så stort at det
skal være veldig vanskelig å etterprøve det.
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3 Teori
Jeg skal her presentere noen sentrale rettssosiologiske teorier som vil fungere som et
bakteppe til temaet ”mobbing i skolen”. Først vil jeg bruke Durkheim for å forklare
rettens funksjon i samfunnet, deretter skal jeg bruke Mathiesens teori om samfunnets
påvirkning på retten for å forklare hvordan mobbing har påvirket rettsutviklingen. Til
slutt skal jeg forklare hvordan rettsliggjøring kan teoretisere skolemobbing.

3.1 Durkheim og rettens funksjon i samfunnet
Jeg har allerede avklart hva som menes med begrepet ”retten”. I dette kapittelet vil jeg
forsøke å bevege meg dypere ned i rettens funksjon og betydning i samfunnet med et
videre rettssosiologisk blikk. Dette kan gjøres på mange måter, ved hjelp av for
eksempel Weber, Luhmann, Bourdieu eller Foucault (Hammerselv 2013; Borch 2013;
Madsen, 2013; Ugelvik 2013). Jeg har latt meg inspirere av Durkheims forståelse av
retten. Dette fordi normer, moraler og regler i samfunnet er av stor betydning i min
empiri, og Durkheim er en av teoretikerne som forstår retten nettopp i forhold til disse
begrepene. I følge Durkheim er nemlig ikke retten bare et redskap for å forandre
forbrytere eller til å avskrekke allmennheten. Rettens sanne og egentlige funksjon er å
opprettholde den sosiale solidariteten i samfunnet gjennom å bevare den kollektive
bevisstheten (Durkheim, 2013: 287). Hva dette innebærer skal vi nå se nærmere på.
Durkheim mener at mennesker har i seg to bevisstheter. Den ene er den personlige
bevisstheten, den andre er den kollektive bevisstheten – som omhandler samfunnet
rundt oss. Når noe i den kollektive bevisstheten hindrer oss i å utføre spesifikke
handlinger, handler vi ikke med våre personlige interesser, men forfølger kollektive
mål. Den personlige og den kollektive bevisstheten utgjør sammen en mekanisk eller
organisk solidaritet, avhengig av hvilket type samfunn man lever i (Durkheim, 2013:
285-286). I Om den sociale arbejdsdeling fra 1902, opererer Durkheim med en tese om
at samfunnet bindes sammen av bestemte former for solidaritet, forstått som et
overindividuelt sosialt fenomen bestående av felles verdier og normer i samfunnet.
Denne solidariteten forandrer seg med den samfunnsmessige utviklingen. Durkheim
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skiller derfor mellom organisk og mekanisk solidaritet. Den mekaniske solidaritet finnes
typisk i førmoderne samfunn med liten grad av arbeidsdeling. Her har folk i kraft av
ensartetheten i erfaringer og opplevelser et felles sett av normer som man slutter opp
om. Samfunn med organisk solidaritet kjennetegnes av gjensidig avhengighet og alles
nytte av fellesskapet. Dette er samfunn med stigende differensiering og høy
arbeidsdeling. Individene deltar i forskjellige aktiviteter og får dermed forskjellige
erfaringer, normer og verdier. Gjennom alles avhengighet overfor hverandre og
fellesskapet i disse samfunnene oppstår den organiske solidaritet (Dalberg-Larsen,
2011: 265). Solidaritet i de ulike samfunn oppstår altså på bakgrunn av de kollektive
mål som knytter individet til samfunnet og hverandre. Disse kollektive målene, eller den
”kollektive bevissthet” består av de felles normene i samfunnet. Brudd på disse
normene utgjør en trussel mot samfunnet som må bekjempes gjennom ulike former for
sanksjoner ifølge Durkheim (Durkheim, 2013: 286). På bakgrunn av dette skiller
Durkheim også mellom to ulike former for sanksjonerende rett; repressiv rett og
restituerende rett. Selv om man kan finne eksempler på begge typer rett i både
mekaniske og organiske samfunn, mener Durkheim at den repressive rett er mest vanlig
i mekaniske samfunn, fordi den tar for seg lovbrudd som er i hjertet av den felles
bevissthet i disse samfunnene; de moralske reglene. Den restituerende rett oppstår i de
ytterste områdene av samfunnslivet, som ikke er så personlige, og sprer seg videre til
mer spesialiserte organer. Den restituerende retten er mest utbredt i organiske
samfunn. Denne retten blir mest brukt av spesialister som advokater, dommere og
andre med spesialisert utdannelse. Det betyr likevel ikke at den restituerende retten
ikke har noe med den kollektive bevisstheten å gjøre, men at samfunnsmedlemmene må
bli enige om hva som er rett gjennom sine representanter (Durkheim, 2013: 291).
Hvordan de to ulike rettene sanksjonerer lovbrudd er også vesentlig forskjellige. I følge
Durkheim forandrer sanksjoner seg etter hvor viktige forskriftene anses for å være,
hvilken plass de har i den offentlige bevisstheten og hvilken rolle de spiller i samfunnet.
Durkheim mener sanksjonene er ulike i den repressive og den restituerende retten. I
den repressive rett består sanksjonene av en påførende smerte mot lovovertrederen.
Denne smerten har til formål å ramme hans formue, ære, liv eller frihet. Dette ser man
for eksempel i strafferetten. De handlinger som krenker den kollektive bevisstheten er
en trussel mot samfunnet, og må straffes for å opprettholde det sosiale samholdet. Dette
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gjøres gjennom å gi uttrykk for avsky gjennom en autentisk handling, som kun kan
bestå i å påføre gjerningsmannen smerte. Med dette bekrefter man at de kollektive
følelser fortsatt er kollektive og på den måte gjenoppretter man den skaden
forbrytelsen har påført samfunnet. Straffen er et redskap for samfunnets forsvar
(Durkheim, 2013: 287-288).
I den restituerende retten er man opptatt av at ”tingene bringes tilbake til deres rette
tilstand”, ved å gjenetablere de forstyrrende relasjoner til dens normale form. Dette ser
man ofte i den borgerlige retten, handelsretten, forvaltningsretten (Durkheim, 2013:
283). I den restituerende rett skal dommeren dømme hva som er rett, ikke hva som er
straff. Den som taper saken blir ikke vanæret, hans ære er fortsatt i behold (Durkheim,
2013: 290).
Oppsummert kan vi altså si at retten, og herunder lovene, er et sett av normer som det
bør være felles enighet om i samfunnet. Enten man lever i et mekanisk solidarisk
samfunn, hvor det på bakgrunn av felles forståelse er et sett av normer som alle slutter
opp om, eller man lever i et organisk solidarisk samfunn, som gjerne moderne vestlige
samfunn er. Her skapes normene av den felles avhengigheten av hverandre, og det er
felles enighet om sanksjonene for brudd på disse.
Det interessante for denne oppgaven er Durkheims fokus på sammenhengen mellom
normene og moralene i samfunnet og retten. Som vi har sett er den kollektive
bevisstheten et uttrykk for de felles normene i samfunnet, uansett hvilket type samfunn
man lever i. Retten er en måte å bevare den kollektive bevisstheten, og straffen er en
måte å forsvare solidariteten på. Sanksjonene dreier seg i store trekk om
rettferdiggjørelse, enten det er snakk om et mekanisk eller organisk solidarisk samfunn
(Durkheim, 2013: 288).
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3.2 Samfunnets påvirkning på retten
Durkheim setter én ramme for hvordan vi kan forstå rettens funksjon i samfunnet, noe
som er en viktig forutsetning for videre forståelse av hvordan samfunnet påvirker
retten. Når vi har tatt utgangspunkt i Durkheim har vi anerkjent at normene har stor
betydning for rettens funksjon og innhold. Thomas Mathiesen (2011) drøfter i sin bok
Retten i samfunnet hvordan vi kan forstå hvordan retten virker, gjennom å vise at retten
er vevd sammen med andre samfunnsmessige forhold. Han forklarer at dette kan gjøres
på tre måter; enten kan vi se på det med retten som ståsted ”hvordan retten påvirker
samfunnsforholdene”, ved å se på det med samfunnet som ståsted ”hvordan
samfunnsforholdene påvirker retten”, eller så kan vi forklare retten i vekselvirkning. Jeg
kommer primært til å benytte meg av perspektivet ”hvordan samfunnsforholdene
påvirker retten” fordi mye av min empiri viser seg å støtte opp om dette perspektivet.
Med samfunnsforhold menes de interaksjonsforhold eller sosiale samspill som foregår
mellom mennesker i og mellom små grupper. Dette kan være innad i familien,
bofellesskapet, klassen, vennegjengen osv. Det kan også være samspillet i og mellom
små og store organisasjoner, for eksempel private og statlige forretningsforetak,
foreninger eller politiske partier. I tillegg kan det være interaksjonsforholdene eller det
sosiale samspillet i og mellom omfattende sosiale apparater og inndelinger i samfunnet.
Eksempler er utdanningsapparatet, kirken, samfunnsklassene og kjønnene (Mathiesen,
2011: 40). Samfunnsforholdene vil variere fra tid og sted, og er både kulturelt og
historisk betinget. For eksempel tar marxismen utgangspunkt i Marx’ analyser av
samfunnet, hvor retten og samfunnet må forstås på bakgrunn av hans materialistiske
historieforståelse, som fokuserer på økonomiens eller klassenes historie (Hammerselv
og Mathiesen, 2013: 185).
Samfunnsforholdenes påvirkning på retten kan derfor også forklares på ulike måter.
Mathiesen (2011) forklarer samfunnsforholdenes påvirkning på retten på en helt annen
måte enn Marx. Mathiesen mener den formelle retten, og de formelt vedtatte lovene,
blir til gjennom beslutninger, både når det kommer til lovgivning og rettsavgjørelser. De
normative forhold, kollektive bevissthetstilstander eller opinionsmeninger, og/eller
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materielle forhold i samfunnet ”påvirker” beslutningene som fattes (Mathiesen, 2011:
106).
Altså er det forhold utenfor retten som avgjør hvilke beslutninger som tas innad i
retten. Retten påvirkes dermed av samfunnsforholdene. Det er disse
samfunnsforholdene jeg videre skal fokusere på; normperspektivet,
opinionsperspektivet og materialitetsperspektivet.

3.2.1 Normperspektivet
Ved å forklare samfunnsforholdenes påvirkning på retten igjennom et normperspektiv,
forsøker man å påvise at det ved forandringer i normene skjer en påfølgende forandring
av rettsnormene. En norm vil si forventingene om, eller reglene om, hva som er rett
eller galt å gjøre i en bestemt situasjon. Håkan Hydén ser rettsreglene som en del av det
normative felt, og betrakter rettssosiologien som en vitenskap om normer (Hydén,
2002: 98). En fellesnevner for flere sosiologiske normbegreper er at normer kan
defineres som sosiale forventninger til ønsket atferd, og at det forekommer sanksjoner
hvis atferden ikke lever opp til normen. Normer er også uttrykk for praktiske leveregler
som regulerer atferden mellom individer imellom og mellom individer og grupper. På
den måten er normer grunnleggende for sosial orden (Madsen, 2005: 128).
Det er vanlig å dele normer opp i ulike typer. Madsen mener at man kan skille mellom
tre typer normer i det moderne samfunn; konvensjonelle normer, faktiske normer og
refleksive normer. Konvensjonelle normer er bevisste og språklig formulerte
atferdsnormer, som angir hva man bør gjøre i bestemte situasjoner. Disse normene
oppfattes som entydige, har stor gyldighet og reguleres gjennom ulike former for sosial
kontroll med sanksjoner. Disse normene regulerer dagligdagse handlinger innad i
familien og i nære relasjoner, for eksempel hvordan man snakker til hverandre eller når
man spiser middag (Madsen, 2005: 129). Faktiske normer er hevet over enhver
diskusjon og oppfattes som sosiale fakta. De er institusjonaliserte og regulerer
menneskers atferd på en mer eller mindre selvfølgelig eller automatisk måte. Dette er
normer man ikke tenker over og som er institusjonaliserte i samfunnet (Madsen, 2005:
130). Refleksive normer skiller seg fra de andre normene ved at aktøren selv overveier
hva som er best å gjøre i en gitt situasjon. Her spiller refleksjon og verdier inn (Madsen,
2005: 131). Durkheim skiller bare mellom to typer normer; moralske og tekniske. Hvis
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man bryter en teknisk norm vil skaden automatisk følge som en analytisk konsekvens
av regelbruddet, såkalt årsak-virkning. Ved moralske normer foreligger det ingen
automatisk kobling mellom handling og konsekvens (Hydén, 2002: 97). I stedet skader
brudd på disse normene den kollektive bevisstheten og sanksjoneres av samfunnet, som
beskrevet ovenfor. Schiefloe deler normene inn i fire; konvensjoner, skikk og bruk,
påbud eller forbud, og lover og regler (Schiefloe, 2003: 148). Ved å bruke mobbing som
eksempel vil synet på mobbing og sanksjoner av mobbing være en moralsk norm hos
Durkheim, påbud/forbud eller lover og regler hos Schiefloe, mens det hos Madsen kan
være en konvensjonell eller en refleksiv norm, avhengig av hvilket samfunn man lever i.
Så fort mobbing blir rettslig regulert endrer normformen seg. Normene er samfunns- og
tidsavhengige fenomener.
Konvensjoner og synspunkter på hva som er skikk og bruk eller påbudt og forbud
endrer seg eller kan få mindre betydning, som igjen kan påvirke de normene som er
formelle lover og regler (Schiefloe, 2003: 149). Synet på barn og hvordan man skal
behandle dem har endret seg over tid. I 1987 ble det vedtatt en lov i Norge som gjorde
det ulovlig for foreldre å fysisk straffe barna sine. I 1936 fikk vi lov mot kroppslig
refsing i folkeskolen (Dugstad, 1985: 68). Altså ser vi at det er ikke bare synet på
mobbing som har gjennomgått en endringsprosess. Hele synet på vern av barn har
forandret seg stort gjennom 1900-tallet, hvor vi har gått fra lovlig fysisk avstraffelse i
skolen og hjemmet, til at dette er helt utenkelig for de fleste av oss. På den måten kan
man forklare samfunnets påvirkning på retten i et normperspektiv.

3.2.2 Opinionsperspektivet
Dette perspektivet, i likhet med normperspektivet, dreier seg om at
samfunnsmedlemmenes subjektive opplevelse av eller bevisstheten om samfunnet og
verden også påvirker rettens utvikling. Her er det snakk om kollektive måter å forstå
verden på, som er felles for hele eller store deler av befolkningen. Mathiesen mener at
opinionsklimaet delvis er styrt av samfunnsnormene, og at det er vanskelig å skille
disse. En forskjell er at opinionsklimaet typisk har sitt utgangspunkt i en kollektiv
fornemmelse av en faktisk og stor, kanskje truende, endring i samfunnsforholdene eller
omgivelser. Samfunnsnormene endrer seg normalt langsomt, mens opinionsklimaet kan
endre seg brått (Mathiesen, 2011: 104). For eksempel kan vi tenke oss at synet på
mobbing ble tatt enda mer på alvor etter Odin-saken i 2014, da en 13 år gammel gutt
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tok livet sitt etter mange år med mobbing i skolen (Mikkelsen og Åsebø, 2014). I
kjølevannet av denne forferdelige historien ble det arrangert demonstrasjoner mot
mobbing flere steder i landet, både kongen og statsministeren snakket om mobbing i
sine nyttårstaler, og regjeringen arrangerte et eget toppmøte om mobbing (NOU, 2015:
17). 2014 og 2015 ble årene mobbing virkelig stod sentralt for opinionsklimaet.
Siden opinionsklimaet kan endre seg brått på bakgrunn av plutselige hendelser eller
store oppslag i media, kan dette medføre ”moralsk panikk” i befolkningen (Mathiesen,
2011: 105). Moralsk panikk vil si at sakens omfang og betydning er overdrevet enten i
seg selv, sammenliknet med andre pålitelige, objektive og gyldige kilder, og/eller
sammenliknet med andre mer alvorligere problemer. Å kalle noe moralsk panikk betyr
ikke at dette er noe som ikke eksisterer, eller at reaksjonen er basert på fantasi eller
hysteri, men at saken kanskje får en overdreven karakter (Cohen, 1972: vii). Ifølge
Cohen er samfunnet nå og da til gjenstand for perioder med moralsk panikk. Noen
ganger er gjenstanden for panikk et nytt fenomen, andre ganger er det noe som har
eksistert lenge, men plutselig dukker opp i rampelyset igjen. En tilstand, en episode, en
person eller en gruppe mennesker blir definert som en trussel mot samfunnsmessige
verdier og interesser. Dens natur blir så presentert på en stereotypisk måte av media,
som passer på å la sosialt godkjente sakkyndige uttale sine diagnoser og løsninger på
”problemet”. Deretter utvikles måter å håndtere problemer på, og tilslutt forsvinner
enten tilstanden eller den forverres og blir enda mer synlig. Da kan tilstanden ha mer
alvorlige og langvarige konsekvenser og kan medføre endringer i jussen og politikken,
eller i måten samfunnet oppfattet seg selv på (Cohen, 1972: 1). Dersom den moralske
panikken bidrar til endringer i politikken, kan det være et tilfelle av såkalt populisme.
Populisme kan forstås som en bestemt type politisk fenomen hvor spenningene mellom
eliten og grasrota er store. Populisme representerer de stemninger, følelser og
stemmene til deler av befolkningen som føler at de har blitt ignorert av myndighetene,
og som har en følelse av fremmedgjøring og misnøye (Pratt, 2007: 9). Politikerne bruker
så denne misnøyen, som gjerne kommer til uttrykk gjennom media, i sin politikk, for å
tilfredsstille velgerne med et mål om å inkorporere folks vilje i den demokratiske
beslutningsprosessen (Pratt, 2007: 10). Straffepopulisme er en variant som kan
forklares med at rettspolitikken er blitt mer populistisk og sikter mot høyere og hardere
straffer, fordi det er slike politiske holdninger som blir fremmet i media som
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opinionsklimaets meninger, - selv om det ofte bare er deler av befolkningen som har et
slikt syn, eller at populistiske partier har brukt resultater fra ulike undersøkelser for å
styrke kravene de kommer med (Pratt, 2007: 13). Dessuten viser undersøkelser (Balvig,
2006; Olaussen, 2013) at folks rettsfølelse og holdninger til straff kan se ut til å være
strenge på et generelt plan, mens den informerte rettsfølelsen, altså når sakens karakter
er kjent, viser at folk ønsker mildere straffer. Det kan derfor tenkes at i tider med
moralsk panikk, vil straffepopulisme stå sterkere enn hvis det ikke hersker moralsk
panikk i befolkningen. Moralsk panikk og populisme trenger ikke nødvendigvis handle
om kriminalitet og straff. Det kan også tenkes andre samfunnsinteresser kan være til
gjenstand for disse fenomenene, blant annet mobbing.

3.2.3 Materialistperspektivet
I dette perspektivet hevdes det at de materielle forholdene i samfunnet, mengden av
redskaper og andre fysiske ting, og produksjonsforholdene i samfunnet påvirker rettens
utvikling. Mathiesen forklarer det med at når teknologien og produksjonsforholdene
endrer seg, forandrer også retten seg. Dette skjer gjerne gjennom endringer i det
normative felt eller gjennom bevissthetstilstander/forståelsesformer i samfunnet, slik
at ”det materielle” ses som en bakenforliggende drivkraft (Mathiesen, 2011: 2016).
Ikke bare må loven tilpasse seg nyere teknologisk utvikling, retten må faktisk endres og
vurdere sine virkeområder, spesielt når det kommer til personvern. Debatten om
personvern er alltid sentral i spørsmål om teknologi. IT-industrien selv mener at vi har
null personvern i den digitale tidsalder og at vi på ingen måte kan beskytte den. En
annen reaksjon er at personvern er viktigere enn noen gang, og at vi kan og må beskytte
den (Van den Hoven et el., 2015). Ikke bare er teknologien en trussel mot personvernet,
men den kan også for eksempel bidra til å endre normer igjennom sosiale medier eller
det kan påvirke etterprøvbarheten av resultater av elektroniske valg (Van den Hoven et
el., 2015).
Vi er allerede kommet langt i bruken av teknologi og rettsregler, spesielt i forvaltningen.
Schartum viser at offentlig forvaltning som styres av lover og forskrifter i stor grad er
oversatt til dataprogrammer som kan avgjøre enkeltsaker. Han mener at gevinsten med
slike automatisere programmer er at det går fortere og det gir oss mulighet til å vedta
lovregler som er langt mer omfattende og komplekse enn det ville vært mulig å avgjøre
for en enkelt funksjonær. Videre mener han at automatiseringen av lovanvendelsen kan
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bli riktigere enn før, fordi kodingen i programmet har fått korrekt rettslig innhold, til
forskjell fra menneskelige svikt hos en funksjonær (Schartum, 2002: 120). Van den
Hoven med flere, mener at et grunnleggende moralsk prinsipp i slike systemer er kravet
om informert samtykke for behandlingen av den informerte, og at utfordringen med
denne type teknologi er å sikre at den er utformet på en slik måte at den inneholder
krav om personvern i programvaren og programprosessen at brudd på personvernet
blir lite sannsynlig (van den Hoven et el., 2015). Teknologien bringer med seg så mange
nye utfordringer som retten må ta stilling til at det ikke er plass til å ta opp alle her, men
vi skal være klar over debatten rundt det.
For å gjøre materialistperspektivet aktuelt på mobbeområdet, er utviklingen av digital
mobbing et godt eksempel. Det står ikke spesifikt at reglene i opplæringsloven kapittel
9a også gjelder for digital mobbing. Så lenge digital mobbing ikke er inkorporert i
lovteksten kan det oppstå usikkerhet rundt hvem som skal stå ansvarlig, eller hvem som
skal gripe inn ved denne typen mobbing fordi denne typen mobbing stort sett foregår
på fritiden. Altså bør loven tilpasses på grunn av samfunnets teknologiske utvikling
også når det kommer til mobbing i skolen.
Mathiesen sier at i deler av litteraturen behandles disse tre perspektivene som om de
utelukker hverandre. I andre deler ses de på som likestilte, og at det råder en
vekselvirkning mellom normative føringer, opinionsklima i befolkningen, materielle
forhold – og retten (Mathiesen, 2011: 106). Det er vanskelig å gi et entydig svar på dette
spørsmålet, og det er heller ikke temaet for denne oppgaven. Det er likevel viktig å være
oppmerksom på at det kan være flere grunner til at retten utvikler seg. Uansett har vi nå
sett at når det kommer til mobbing i skolen, er det flere perspektiver som kan forklare
dagens situasjon og gjeldende rett.
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3.3 Rettsliggjøring
Et annet teoretisk bakgrunnstema som er aktuelt i denne sammenhengen er
rettsliggjøring. Rettsliggjøring er et stort og viktig begrep i rettssosiologien som ofte blir
diskutert og som det finnes mange formeninger om. Siden begrepet kan forklares på
flere måter og alle definisjonene er både omfattende og omdiskuterte, er jeg her nødt til
å ta for meg de definisjonene som er mest relevant for min problemstilling. Jeg kommer
til å gå igjennom noen ulike definisjoner, som vi også vil se henger sammen, og forsøke å
koble definisjonen opp mot mobbing for å vise hvorfor akkurat den definisjonen er
relevant.

3.3.1 Rettsliggjøring som ”konflikttyveri”
Nils Christie skrev allerede i 1977 en kritikk av rettsliggjøringen. I følge han vil
rettsliggjøring si at flere områder av samfunnet blir styrt av jussen. I sin kritikk omtaler
han jurister som ”konflikttyver” fordi de, ifølge ham, stjeler konfliktene fra klientene
sine. Han mener juristene er sosialisert inn i en delkultur med høy enighet om tolking av
normer og hvilken type informasjon som anses som relevant i en sak (Christie, 1977:
117). Videre sier Christie at ved å flytte fokuset vekk fra den egentlige konflikten, flyttes
også fokuset vekk fra offeret og heller over på lovbryteren. Ved å gjøre dette forandres
mellommenneskelige konflikter til klassekonflikter, og dermed blir konfliktene tatt bort
fra dem de egentlig angår (Christie, 1977: 119).
Thomas Mathiesen ser på rettsliggjøring på omtrent samme måte som Christie, og
forklarer begrepet med at det rettslige spørsmålet overordnes konfliktens mer politiske
og egentlige sider. Den politiske konflikten omdannes og får en ny, juridisk karakter. På
den måten kan man miste kontakten med den opprinnelige konflikten og det den
egentlig gjaldt (Mathiesen, 2011: 201). Videre sier han at disse politiske standpunktene
gjerne har brede og sammensatte grunnlag som inneholder personlige, moralske og
verdimessige komponenter. Ofte når slike konflikter rettsliggjøres skrelles de fleste
komponentene bort, slik at man til slutt står igjen med bare det som er juridisk relevant.
Selv om de øvrige komponentene gjerne er kjempeviktige for partene, anses det som
irrelevant rent juridisk (Mathiesen, 2011: 202). For eksempel kan vi tenke oss at i en
mobbesak hvor en familie går til sak mot manglende vedtak fra skolen, kan selve
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mobbehistorien til barnet bli tilsidesatt. Selv om det oppleves som kjempeviktig for
familien vil kanskje det juridisk viktige være skolens manglende enkeltvedtak. Dette
kan være vanskelig for en familie å forholde seg til, og de kan føle at det ikke blir nok
fokus på hva barnet deres har gjennomgått.
Andre måter å løse slike politiske konflikter på, vil bli diskutert senere i oppgaven.

3.3.2 Rettsliggjøring som maktforskyvning
Makt- og demokratiutredningen fra 2004-2005 mener rettsliggjøring innebærer at
rettsorganene får økende betydning på bekostning av folkevalgt myndighet, og dermed
blir skillet mellom lovgivning og lovanvendelse visket ut (St.meld. nr. 17, 2004-2005:
52). I tillegg mener de at økning i antall nasjonale lover og rettighetslovgivning, samt en
økning i antallet internasjonale traktater og internasjonale domstolers makt over
nasjonal lovgivning, til sammen har medført at nasjonale folkevalgte lovgivende organer
har mistet selvstendighet og makt. Med dette skjer det en maktforskyvning fra
folkevalgte organer til juss og domstoler (Mathiesen, 2011: 205). I utgangspunktet er
maktfordelingen tredelt for å unngå faren for maktmisbruk, i en lovgivende, en
utøvende og en dømmende myndighet. Ved rettsliggjøring blandes den lovgivende og
den dømmende myndighet. Makten flyttes fra folket, gjennom folkevalgte organer, til
domstolene og rettslige organer som er utenfor folkevalgte organers kontroll. Forhold
som tidligere lå innenfor de folkevalgtes kompetanseområde flyttes over til rettslige
organer og de politiske organers makt begrenses tilsvarende. Fordi domstolene ikke
gjøres politisk ansvarlige gjennom jevnlige valg, hevder utredningen at vedtaksmakt i
mindre grad følges av et tilsvarende politisk ansvar (St.meld. nr. 17, 2004-2005: 55).
Det skal sies at Makt- og demokratiutredningens konklusjoner er kritisert av flere
forskere. Blant annet mener Knut Papendorf at rettsliggjøring forstått som entydig
styrking av domstolens rolle og juristenes og dommernes profesjonsideologiske
dominans er en misvisende virkelighetsbeskrivelse (Papendorf, 2012: 202). Som nevnt
er det blitt vanligere å ta konflikter til retten som ikke umiddelbart anses som en
rettslig tvist. Når dette skjer må retten ta inn eksperthjelp utenfra, for å få belyst de
konkrete konfliktene i saker som retten vanligvis ikke har kjennskap til. Papendorf
mener at rettens autonomi utfordres nettopp ved at vitenskapelige kategorier og
rasjonaliteter tas inn i retten som omfattende referanserammer (Papendorf, 2012: 202).
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For å igjen bruke mobbing som eksempel, kan vi forklare dette
rettsliggjøringsperspektivet med at mobbing, som tidligere var et politisk spørsmål i
dag er blitt et rettslig spørsmål i stor grad. Man kan si at rettsliggjøring skjer strukturelt
på et makronivå og har innvirkning på mikronivå. Flere mobbeofre tar sakene sine til
retten for å få en rettslig dom, og med dette kan det tenkes at bekjempelse av mobbing
etter hvert vil bli et rettslig heller enn et politisk spørsmål. Noe som ikke trenger å være
en direkte heldig utvikling.

3.3.3 Rettsliggjøring som sentrale samfunnsnormer og strukturer
Makt- og demokratiutredningen nevner også en tredje måte å forstå rettsliggjøring på,
som henger sterkt sammen med rettsliggjøring som maktforskyvning. Med denne tredje
definisjonen sier de at rettsliggjøring indirekte kan påvirke sentrale samfunnsnormer
og strukturer. Her viser de til en økende tendens i samfunnet til å søke rettslige
løsninger på konflikter, som tidligere ikke ville blitt ansett for å ha rettslige elementer.
Denne tendensen kaller de for ”amerikanisering”, fordi USA anses som et mindre
homogent samfunn og en konfliktløsningsvariant hvor man løser saker i retten kan
være nødvendig (St.meld. nr. 17, 2004-2005: 55). Makt- og demokratiutredningen sier
at også på en del samfunnsområder i Norge ser man en økende tendens til at konflikter
blir søkt løst gjennom rettsapparatet, og at spørsmål som tidligere ikke kom for
domstolene nå blir fremmet for disse. De mener at de siste 15 årene har man sett en
markant økning i antall saker som reises mot stat og kommune, blant annet i
erstatningssaker. Årsaken mener de er ideen om at ”noen må bære ansvar” og at man
forfølger de muligheter som systemet gir til å få sine rettigheter rettslig prøvd (St.meld.
nr. 17, 2004-2005: 55).
Jeg skal senere diskutere dette perspektivet på rettsliggjøring nærmere, da det kan
forklare flere av mine informanters begrunnelse for å ta sine saker til retten. Samtlige
av mine informanter oppga nemlig ”Vi ville bli trodd” og ”skolen måtte innrømme at de
gjorde feil” (Intervju 1,2,3,4,5) som motivasjon for sine anmeldelser. I tillegg er svært
mange av rettslige mobbesaker erstatningssaker, som maktutredningen mener er
økende i retten, og denne teorien er derfor interessant i den sammenhengen.
Makt- og demokratiutredningen er ikke spesielt positiv til denne utviklingen. En negativ
konsekvens, sier de, er at denne tendensen medfører stadig økende
transaksjonskostnader før rettsstillingen blir bestemt, som igjen setter et økende press
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på rettshjelps- og domstolssystemet. I tillegg kan kostnadene forbundet med
rettsprosesser og kjøp av juridiske tjenester bidra til økte forskjeller mellom de som har
og de som ikke har økonomiske ressurser til å bruke rettsapparatet (St.meld. nr. 17,
2004-2005: 55). Dette poenget har også noen av mine informanter formeninger om,
noe vi kommer tilbake til senere i oppgaven.
Mathiesen problematiserer også denne bruken av domstolsapparatet, og mener det
representerer en særlig fare i politisk sammenheng. Dette fordi at hvis man taper
rettslig er det stor fare for at det settes et ”punktum” i saken, og det blir vanskelig for
partene å kjempe videre for sin sak (Mathiesen, 2011: 203). Videre mener han at med
mindre man er meget sikker på å vinne rettslig, bør man normalt avstå fra å bruke
domstolen med det overordnede formål å vinne fram rettslig (Mathiesen, 2011: 204). I
mobbesaker kan dette være et poeng for partene å drøfte. Hva hjelper det mobbesaken,
i større sammenheng, hvis flesteparten av mobbeofrene taper i retten?

3.3.4 Positive sider med rettsliggjøring
Ikke alle er like negative til rettsliggjøring. Graver (2012) sier at mange av de som har
vært kritiske til maktutredningens tese, har argumentert med utgangspunkt i de
politiske resultatene som er oppnådd på velferdsområdet. Her innebærer rettsliggjøring
sikring og styrking av sosiale og økonomiske rettigheter og retten til likestilling og
diskrimineringsvern (Graver, 2012: 104).
I sin særuttale til Makt- og demokratiutredningen har Hege Skjeie kommentert at en
rettslig beskyttelse av sårbare grupper i samfunnet ikke kan være i strid med
demokratiske hensyn. Tvert imot, kan vi kanskje si at det er de ressurssterke gruppene
som er best tjent med lite rettslig regulering siden det gir stort skjønnsmessig
handlingsrom (Jakhelln og Møller, 2016: 37). Andenæs (2006) ser ut til å være enig i
dette når han sier at fattige er tjent med klare regler og klare rettigheter og plikter.
Ressurssvake mennesker må klare seg med de dårligste advokatene, hvis de i det hele
tatt har noen til å hjelpe seg. Klare regler er én måte å verne seg mot overgrep på. ”Kort
sagt er det gjerne et demokratisk underskuddsfenomen som ligger bak kravet om
lovfesting av sosiale rettigheter, spesialundervisning i skolen, likestilling, forbud mot
diskriminering osv.” (Andenæs, 2006: 592). Hans Petter Graver mener det er umulig å
mene at rettighetsfesting generelt skal utgjøre et demokratisk problem, selv om det
innskrenker flertallets handlefrihet. Demokrati forutsetter grunnleggende sivile og
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politiske rettigheter som stemmerett og ytringsfrihet. Graver mener at det ikke blir noe
reelt demokrati uten at hele befolkningen har en grunnleggende velferdsstandard som
gjør dem i stand til å utøve sine sivile og politiske rettigheter. Et samfunn hvor mange
lider nød eller mangler utdannelse, eller ikke har mulighet til å influere utviklingen, vil
ikke vil fungere demokratisk (Graver, 2012: 105). Likevel sier Graver at man bør skille
det som må oppfattes som en kamp for å beskytte de vinninger samfunnet har nådd for
å sikre likhet og velferd for alle, fra spørsmålet om hva som er den beste demokratiske
ordningen. Å kjempe mot nedbygging av rettigheter på likestillingspolitisk eller
sosialpolitisk grunnlag, bør ikke stå i veien for en diskusjon om forholdet mellom
rettighetsfesting og beslutningsfrihet i demokratiske organer. Likhets- og
velferdsrettigheter er ikke alltid bedre for demokratiet, for da setter man de
demokratiske organene ut av spill på likestillings- og velferdspolitikkens område
(Graver, 2012: 106).
Et spørsmål er om rettsliggjøring er bra eller dårlig for skoleverket. Ragnhild CollinHansen har skrevet en artikkel om rettsliggjøring av skolen. Hun sier at skolens
legitimitet er avhengig av at den lykkes i å forvalte sitt ansvar i samsvar med krav til
rettssikkerhet for alle elever, underbygget av et godt rettslig og pedagogisk skjønn.
Mangel på forståelse av rettens funksjon i samfunnet, slik den kan komme til uttrykk i
ønsket om skolen som ”rettsløs sone”, kan representere en fare for mekanisk
regelrytteri som ikke tjerner noe fornuftig formål. Videre sier hun at skolen trenger å
styrke sin rettslige kompetanse. I den forstand trenger skolen mer, ikke mindre
rettsliggjøring (Collin-Hansen, 2012: 726).
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4 Gjeldende rett
4.1 Innledning
I følge Welstad (2013) finnes det over 400 lover som sier noe om hvordan den norske
skole skal være. Opplæringsloven er kanskje den største og viktigste, fordi den berører
alt fra retten til opplæring (oppll kap. 2), spesialundervisning (oppll kap. 5), skoleskyss
(oppll kap. 7), personalet i skolen (oppll kap. 10) og, viktigst i denne sammenheng,
elevenes skolemiljø (oppll kap. 9a) (Welstad, 2013: 700).
I tillegg til opplæringsloven må også skolevirksomhetene rette seg etter
forvaltningsloven, lov om kommuner og fylkeskommuner, regler om foreldreansvar og
barns selvbestemmelsesrett i Barneloven, Helse- og Arbeidsmiljøloven, og i tillegg er
skolens virksomhet også omfattet av all annen alminnelig lovgivning. For eksempel vil
skolebyggene være omfattet av alminnelig bygningslovgivning i Plan og bygningslov
(Helgeland, 2006: 19). I tillegg finnes det bestemmelser utenfor norsk lovgivning som
spiller inn på håndteringen av norsk skole, som for eksempel FNs barnekonvensjon.
Det er altså mange lover og regler som har betydning for plikter og rettigheter i norsk
skole. Jeg skal her gå litt igjennom noen av dem som er sentrale i mitt arbeid med
rettslig håndtering av mobbing i skolen.

4.2 Forvaltningsloven
Forvaltningsloven regulerer saksbehandling overalt i forvaltningen. Dens mål er å bidra
til at forvaltningens beslutninger blir truffet på betryggende saksbehandling og på
tilfredsstillende faktisk og rettslig grunnlag. Gjennom reglene om forhåndsvarsel og om
rett til innsyn i sakens dokumenter styrkes rettssikkerheten for de personene som blir
direkte berørt (NOU, 1995: 84). I følge Helgeland omfatter forvaltningsloven all
virksomhet som drives av forvaltningsorganer. Alle organer eller personer som deltar i
gjennomføringen av statlig, kommunal eller fylkeskommunal opplæringsvirksomhet er
bundet av reglene i forvaltningsloven (Helgeland, 2006: 378). Dette gjenspeiles i
forvaltningsloven § 1, som sier at loven gjelder som utgangspunkt for all virksomhet
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som drives av forvaltningsorganer. Ethvert organ for stat eller kommune regnes som
forvaltningsorgan i lovens forstand. Kommunen og fylkeskommunen har ansvar for
grunnskole og videregående opplæring. Denne opplæringen ses på som ”virksomhet
drevet av organer for kommuner og fylkeskommuner” og er derfor omfattet av reglene i
forvaltningsloven. I forlengelsen av dette vil alle personer som deltar i gjennomføringen
av opplæringsvirksomheten være bundet av reglene i forvaltningsloven.
Forvaltningsloven er dog bare automatisk gjeldende dersom ikke annet er bestemt i
loven (NOU, 1995: 85).

4.3 Opplæringsloven 1998
Arbeidet med den nye opplæringsloven startet høsten 1993. Et offentlig utvalg ble
oppnevnt av regjeringen, for å komme med forslag til ny lovgivning for grunnskolen og
videregående opplæring. En av oppgavene for utvalget var å ”finne en riktig balanse
mellom statlig styring og lokalt selvstyre” (Helgeland, 2006: 17). Utvalget leverte sin
innstilling sommeren 1995: ”NOU 1995: 18 Ny lovgivning om opplæring”. Denne
innstillingen lå til grunn for departementets lovutkast i Ot. prp. nr. 46 (1997-98) som
ble lagt frem for Stortinget våren 1998. Opplæringsloven har blitt endret en rekke
ganger, med tilhørende proposisjoner og innstillinger, og i 2002 kom kapittel 9a om
elevens skolemiljø (Helgeland, 2006: 18).

4.4 Spesielt om opplæringsloven kap. 9a
Som nevnt ble kapittel 9a i opplæringsloven lagt til i 2002, og trådte i kraft 1. april 2003.
Kapittelet tar for seg regler rundt elevenes skolemiljø. Her er både elevenes rett,
skolens plikter, og straffebestemmelser for brudd på reglene i kapittel 9a regulert.
Opplæringsloven kap. 9a omtales ofte som ”elevenes arbeidsmiljølov” fordi den skal
sikre at elevene har et godt vern av sitt skolemiljø, på samme måte som arbeidstakere
har et godt vern på sin arbeidsplass. Kapittel 9a gjelder når elevene er på skolen, i
friminutt, i skolefritidsordningen, på skoleveien, på skoleturer og leirskole, på
arrangementer i skolens regi, på læringsplattformen som skolen benytter, og på det som
øvrig kan knyttes til skolen, i tillegg til digital mobbing – hvis mobbingen har
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sammenheng med skolen (UDIR, 2015e: 1). Videre gjelder reglene i kapittel 9a for norsk
grunnskole og videregående opplæring, privatskoler som ikke får statstilskudd etter
friskolelova, samt grunnskolens skolefritidsordning (Oppll § 1-2).
I følge Utdanningsdirektoratet er formålet med opplæringsloven kapittel 9a å gi elever i
grunnskole og videregående opplæring et minst like godt vern av sitt miljø, som
arbeidstakere har gjennom arbeidsmiljøloven (UDIR, 2015a: 5). Departementet
understreket i Ot. prp. nr. 72 (2001-2002) side 16 at ”Når det er i samfunnets interesse
at elevane oppheld seg i skolen, bør det også vere samfunnet sitt ansvar å gjere sitt
ytterste for å hindre at dette opphaldet blir til skade for dei.” Dette må ses i
sammenheng med foreldrenes ansvar for barna. Etter barneloven § 30 er foreldrene
pålagt ansvar for å beskytte barnet sitt. Når foreldrene overlater barna til skolen,
overtar skolen ansvaret for barnas vel (Barneloven, 1981 § 30). Ifølge UDIR må
foreldrene kunne regne med at skolen tar godt vare på barnet/ungdommen (UDIR,
2015a: 5).
Jeg skal her gå igjennom noen av paragrafene i opplæringsloven, som har direkte
betydning for mobbing i skolen. Opplæringsloven § 9a-3 er selve kjernen i elevenes rett
på et godt psykososialt miljø, og jeg kommer derfor til å bruke mye plass på denne
paragrafen.

4.4.1 Oppll § 9a-1 Generelle krav
”Alle elever i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø
som fremjar helse, trivsel og læring” (Oppll § 9a-1).

Opplæringsloven § 9a-1 inneholder den overordnede normen. Denne normen skal
tolkes inn i alle de andre bestemmelsene i kapittel 9a, og har betydning både for det
individrettede arbeidet og det systemrettede arbeidet til skolen (UDIR, 2015a: 4). § 9a-1
gir elevene en individuell rett til et godt skolemiljø. Det er ikke bare en rettighet som gir
vern mot helseskader, men det kreves også et skolemiljø som fremmer elevens læring
og trivsel (Helgeland, 2006: 261). Dette er understreket av stortingskomiteen i Innst. O.
nr. 7:
”Komiteen 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. Dette kravet
gjelder både det fysisk og det psykososiale miljø, og gjelder uavhengig av skolens økonomiske
stilling.” (Innst. O. nr. 7, 2002-2003: 2)
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Helgeland presiserer at denne paragrafen, sammen med §§ 9a-2 og 9a-3, setter strenge
krav til å følge opp og fjerne forhold som skaper mistrivsel eller fysiske helseplager for
den enkelte elev. Han sier at noen av tiltakene må være å overvåke og vurdere
skolemiljøet, mens andre er konkrete tiltak som bidrar til at helseplager og mistrivsel
ikke oppstår (Helgeland, 2006: 261). Videre sier Helgeland at retten til et godt
skolemiljø gjelder over hele skoleanlegget, både i skolebygningene og i skolens
uteområde, og det gjelder alle elever også de med særlige behov (Helgeland, 2006: 262).
Ifølge et rundskriv laget av Utdanningsdirektoratet i 2015, anses det som et brudd på
Oppll § 9a-1 når elevens rett ikke er oppfylt (retten til et godt miljø). Det er ikke
spørsmål om hvilke tiltak skolen har iverksatt, men spørsmål om elevens rett er oppfylt
(UDIR, 2015a: 8).

4.4.2 Oppll § 9a-3 Det psykososiale miljøet
”Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der den enkelte
eleven kan oppleve tryggleik og sosialt tilhør.
Dersom nokon som er tilsett ved skolen, får kunnskap eller mistanke om at ein elev blir utsett
for krenkjande ord eller handlingar som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal
vedkommande snarast undersøkje saka og varsle skoleleiinga, og dersom det er nødvendig og
mogleg, sjølv gripe direkte inn.
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 snarast
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.”(Oppll § 9a-3).

Sammen med § 9a-1 pålegger bestemmelsene i § 9a-3 omfattende plikter for skolen. For
å sikre denne retten skal skolen jobbe både generelt i forhold til alle elevene og spesielt
i forhold til enkeltelever. Skolens plikter etter § 9a-3 første ledd, gjelder alle sider av
elevens psykososiale miljø. Skolen skal ikke bare arbeide for å fjerne mistrivsel, men
også sørge for at skolemiljøet fremmer elevenes trivsel og læring (Helgeland, 2006:
174).
§ 9a-3 annet ledd regulerer skolens handlingsplikt dersom en ansatt ved skolen får
kunnskap om eller mistenker at en elev utsettes for krenkende ord eller handlinger. Det
er her fastsatt at alle som er ansatt ved skolen har en handlingsplikt som består av: plikt
til å gjøre undersøkelser, plikt til å varsle rektor, og plikt til å gripe inn. I følge
Utdanningsdirektoratet må det vurderes konkret i den enkelte saken hvilke av disse
pliktene som utløses og i hvilken rekkefølge pliktene inntrer. Dette vil kunne variere i
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ulike tilfeller og må vurderes konkret og skjønnsmessig av den ansatte (UDIR, 2015a:
11). Helgeland presiserer at det er viktig å merke seg at annet ledd omfatter alle former
for krenkende ord eller handlinger, ikke bare mobbing, diskriminering, vold eller
rasisme. Personalets handlingsplikt også omfatter enkeltstående krenkende ord eller
handlinger (Helgeland, 2006: 275). Utdanningsdirektoratets rundskriv deler den
ansattes plikt til å undersøke, varsle og gripe inn , i tre faser. Handlingsplikten gjelder
for alle som er ansatt ved skolen ved at de har et ansettelsesforhold/en arbeidsavtale
med skoleeier (UDIR, 2015a: 12):
Fase 1: Mistanke eller kunnskap om krenkende ord eller handlinger:
- ansatte ved skolen mistenker eller har kunnskap om at en elev blir utsatt for krenkende ord eller
handlinger.
Fase 2: skolens handlingsplikt:
- den ansatte undersøker saken
- den ansatte varsler skolens ledelse
- den ansatte griper selv inn dersom der er nødvendig og mulig
- skoleledelsen avgjør hva som skal gjøres videre i saken
- skoleledelsen informerer foreldrene
Fase 3: Gjennomførings- og evalueringsfasen
- tiltak for å bedre elevenes psykososiale miljø settes i verk
- skolen evaluerer om tiltakene har fungert og behov for å sette inn ytterlige tiltak

Disse tre fasene skal bidra til at den ansatte ved skolen oppfyller kravene i § 9a-3 annet
ledd. I Ot.prp. nr. 72 (2001-2002:35) er det uttalt at ”tilsette” i praksis ofte vil være
lærere og miljøarbeidere, men at plikten også gjelder annet personale. Dette kan for
eksempel være vaktmester, rengjøringspersonale, assistenter eller kontorpersonale.
Det er skolens ansvar å sørge for at alle ansatte har kunnskap om handlingsplikten og
hva denne innebærer (UDIR, 2015a:12).
§ 9a-3 tredje ledd gir elever og foreldre rett til å be skolen om tiltak som gjelder det
psykososiale miljøet. Skolen er pålagt å behandle henstillinger fra elever eller
foreldrene etter reglene om enkeltvedtak i forvaltningsloven. Skolen må snarest mulig
ta stilling til om elevenes rett er oppfylt, og eventuelt hvilke tiltak som skal iverksettes.
Dersom skolen ikke retter enkeltvedtak i saken, kan eleven eller foreldrene klage til
fylkesmannen. UDIR har i sitt rundskriv også her delt skolens plikter opp i faser som
skal sikre at tredje ledd i § 9a-3 oppfylles (UDIR, 2015a: 19):
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Fase 1: Henstilling om tiltak
- Eleven/foreldrene henstiller om tiltak knyttet til elevens psykososiale miljø.
Fase 2: Skolens plikter til å fatte enkeltvedtak
- Skolen utreder saken
- Skolen treffer enkeltvedtak hvor det tas stilling til om elevens rett etter §9a-1 er oppfylt og
hvilke tiltak som eventuelt skal settes i verk.
Fase 3: Eventuell klage
- Foreldrene/eleven klager på innholdet i vedtaket eller saksbehandlingsfeil.
- Foreldrene/eleven klager på at skolen ikke oppfyller innholdet i enkeltvedtaket.
- Foreldrene/eleven mener skolen ikke har fattet vedtak innen rimelig tid/at det ikke er fattet
enkeltvedtak.
- Foreldrene/eleven klager til skolen som forbereder saken og sender den til klageinstansen.
Fase 4: Fylkesmannen behandler klagen
Fase 5: Gjennomførings- og evalueringsfasen
- Hjelpen til eleven settes i gang i samsvar med enkeltvedtaket.
- Skolen vurderer om tiltakene er tilstrekkelige eller om andre tiltak må settes i verk for å
oppfylle elevenes rett.

Når kommunen, fylkesmannen eller skoleledelsen tar stilling til et krav fra foreldre eller
elever om å gjøre noe med psykososiale miljøforhold ved skolen, er dette et
enkeltvedtak etter forvaltningsloven (Helgeland, 2006: 276). Forvaltningslovens
saksbehandlingsregler utfyller saksbehandlingsreglene i opplæringsloven. Det vil si at
om skolen får en henstilling fra foreldre eller elever vedrørende § 9a-3, skal skolens
ledelse etter §9a-3 tredje ledd følge opp med et enkeltvedtak, som igjen skal følge
reglene om enkeltvedtak i forvaltningsloven. Som tidligere nevnt er
saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven blant annet til for å sikre at de som blir
berørt av vedtaket får god informasjon om prosessen, mulighet til å se hva avgjørelsen
er basert på, samt muligheten til å klage på avgjørelsen. Reglene om enkeltvedtak skal
bidra til å ivareta elevenes rettssikkerhet og vern mot uheldige og uriktige avgjørelser
(UDIR, 2015b: 1). Forvaltningsloven definerer et vedtak og et enkeltvedtak som:
”.. en avgjørelse som treffes under utøving av offentlig myndighet og som generelt eller konkret er
bestemmende for rettigheter og plikter for private personer (enkeltpersoner eller andre private
rettssubjekter)” (Forvaltningsloven, 1967 § 2a).
”.. et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til en eller flere bestemte personer”
(Forvaltningsloven, 1967 § 2b)

Et enkeltvedtak utløser altså en rettighet for den enkelte og en korresponderende plikt
for den som fatter vedtaket (UDIR, 2015b: 2). § 9a-3 tredje ledd angir videre noe om
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formalitetene ved enkeltvedtaket og muligheten til å klage. I følge Helgeland vil
enkeltvedtaket bestå av en vurdering om lovens krav til det psykososiale skolemiljøet er
oppfylt. For å kunne gjøre dette må skolen ofte foreta en konkret undersøkelse av de
faktiske forholdene i saken (Helgeland, 2006: 277). Dette kommer som følge av
forvaltningsloven § 17, som angir at:
”Forvaltningsorganet skal påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes. Det skal
påse at mindreårige parter har fått mulighet til å gi uttrykk for sitt syn, i den grad de er i stand til å
danne seg egne synspunkter på det saken gjelder. De mindreåriges syn skal tillegges vekt i samsvar
med deres alder og modenhet.”(Forvaltningsloven, 1967 § 17)

Bestemmelsen angir en rett for eleven til å bli hørt i saker som omhandler seg selv.
Dette fremgår av FNs barnekonvensjon, som blir redegjort for nedenfor.
Loven setter også krav om fremdrift i saksbehandlingen. I opplæringsloven § 9a-3
tredje ledd står det at skolen skal ta stilling i saken innen ”rimelig tid”. Helgeland mener
at hva som ligger i ”rimelig tid” må vurderes ut fra alvoret i situasjonen for de elevene
det gjelder, hvilke tiltak som kan være nødvendig og hvilke undersøkelser som kreves
og andre vurderinger. Likevel står det i forvaltningsloven § 11a første ledd at
”Forvaltningsorganet skal forberede og avgjøre saken uten ugrunnet opphold” og i §
11a tredje ledd at hvis ikke enkeltvedtaket er sendt ut innen en måned etter
henstillingen er mottatt, skal parten få et foreløpig svar. Hvis skolen kommer frem til at
elevens rett til et godt psykososialt miljø ikke er oppfylt, må enkeltvedtaket inneholde
en vurdering og konklusjon om hvilke tiltak som skal settes i verk (Helgeland, 2006:
277).
Foreldrene eller eleven har også rett til å klage på enkeltvedtaket etter § 9a-3 tredje
ledd. Parten kan enten klage på innholdet i enkeltvedtaket, saksbehandlingen, eller
manglende oppfyllelse av enkeltvedtaket. I tillegg kan de klage dersom enkeltvedtaket
ikke blir gitt i det hele tatt eller om prosessen tar for lang tid. Klagen skal sendes til
skolen, og skolen har ansvaret for å videresende klagen til klageinstansen dersom de
ikke omgjør vedtaket. Hvem klageinstansen er reguleres av opplæringsloven og
forvaltningsloven (UDIR, 2015b: 4). I dette tilfellet er departementet klageinstans etter
opplæringsloven §15-2 annet ledd, som igjen har delegert dette ansvaret til
fylkesmennene (Ot.prp. nr. 72, 2001-2002: 25).
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4.4.3 Oppll § 9a-7 Straff
”Med bøter eller fengsel i inntil 3 månader eller begge delar blir den straffa som forsettleg eller
aktlaust bryt krava i dette kapitlet eller i forskrifter gitt i medhald av det.
Fristen for forelding er fem år for brot på reglar i dette kapitlet som gjeld psykososialt
skolemiljø. Elles gjeld reglane i straffelova om opphør av straff ved forelding.” (Oppll § 9a-7)

Dersom en ansatt i skolen forsettlig eller uaktsomt bryter kravene i opplæringsloven
kapittel 9a, kan han straffes med bøter eller fengsel inntil 3 måneder, eller begge deler.
Eksempler på hvor den ansatte har brutt kravene kan være hvis han ikke oppfyller sin
varslings- og handleplikt etter § 9a-3 annet ledd, eller dersom en rektor ikke har fulgt
reglene om enkeltvedtak.
§ 9a-7 annet ledd ble innført i loven 21.juni 2013. Tidligere fantes det ingen
bestemmelse om strafferettslig foreldelse i opplæringsloven, men ble i stedet regulert
av straffeloven og gav dermed en foreldelsesfrist på to år. Dette fordi foreldelsesfristen
er knyttet til strafferammen, og med en strafferamme på tre måneder er
foreldelsesfristen to år (Prop. 129 L, 2012-2013: 61). I straffeloven 2005 § 86 heter det
at ”Fristen for foreldelse av straffeansvar er: 2 år når den høyeste lovbestemte straff er
bøter eller fengsel inntil 1 år,…” (Straffeloven, 2005 § 86).
I dag er det altså fem års foreldelsesfrist i saker som gjelder det psykososiale
skolemiljøet, og ellers to år for andre brudd på opplæringsloven. Vi må se straffeloven
og opplæringsloven i sammenheng for å få hele bildet av gjeldende rett.
Jeg kommer nærmere inn på foreldelsesfrist generelt og spørsmål knyttet til
foreldelsesfrist for det psykososiale skolemiljøet i et senere kapittel.

4.5 FNs barnekonvensjon
Det er ikke bare ordinær norsk lov som regulerer barns rettigheter i skolen, i tillegg er
FNs barnekonvensjon inkorporert i norsk lov, og skal ha forrang fremfor annen lov hvis
det skulle oppstå motstrid (Sandberg, 2016:40). Barnekonvensjonen er den første
internasjonale menneskerettighetskonvensjonen som gir barn en spesiell juridisk
status. Den sørger for at verden anerkjenner at barn har krav på spesiell beskyttelse og
har menneskerettigheter. Det er statene som har signert barnekonvensjonen som har
plikt til å sørge for at den følges i deres eget land. Likevel overvåker FNs barnekomité
jevnlig hvordan barn har det i de ulike medlemslandene, og i tillegg kommer de med
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anbefalinger og observasjoner (FN-sambandet). FNs barnekonvensjon er signert av 196
land, og sikrer barns krav til spesiell beskyttelse og juridisk status (FNs
barnekonvensjon). Det at barnekonvensjonen er inkorporert i norsk lov, gjør at vi står i
en rettspluralistisk situasjon, hvor retten ikke er en ren nasjonal rett, men påvirkes av
andre internasjonale rettssystemer (Mathiesen, 2011: 240). Hele barnekonvensjonen er
gjeldende i Norge, men det er i denne sammenhengen spesielt tre artikler som er
aktuelle, artikkel 3, 12 og 28
Artikkel 3 omhandler ”barnets beste”. I art. 3 nr. 1. står det at ved alle handlinger som
berører barn, enten de foretas av offentlige eller private velferdsorganisasjoner,
domstoler, administrative myndigheter eller lovgivende organer, skal barnets beste
være et grunnleggende hensyn (Barneombudet, 1). Artikkel 3 er også blitt inntatt i
Grunnloven § 104, og er ment å ha samme innhold som artikkel 3 nr. 1. Hva som er
”barnets beste” blir ikke beskrevet i lovteksten, og kan ikke fastsettes en gang for alle,
men må vurderes fra gang til gang. Her må det tas stilling til hver enkelt sak, ut fra de
konkrete omstendighetene vedrørende barnets situasjon og behov. Vurderingen må
være basert på generell kunnskap om barn og verdisyn. I tillegg må barnets beste ses i
sammenheng med de øvrige artiklene i barnekonvensjonen, som art. 12 – barnets rett
til å si sin mening (Sandberg, 2016: 45).
Art. 12 i konvensjonen omhandler barns rett til å bli hørt i saker som omhandler dem.
Første ledd bestemmer at dersom barnet er i stand til, ut fra alder og modenhet, å danne
seg egne synspunkter, skal disse synspunktene tas i betraktning og ilegges vekt. Videre
presiserer annet ledd at barnet skal gis rett til å bli hørt i rettslige og administrativ
saksbehandling som angår barnet (Barneombudet, 2). Dette kan for eksempel være i
mobbesaker i skolen hvor rektor skal fatte enkeltvedtak. Her har altså barnet rett til å
både bli hørt om sin side av saken og komme med sine synspunkter til løsning før det
blir gjort noen avgjørelser i saken. Hvis det er en enkeltelev som er mobberen og tiltaket
vil ha påvirkning for den, har også denne eleven rett til å bli hørt etter art. 12.
Artikkel 28 sikrer barns rett til utdanning. Grunnskolen skal være både obligatorisk og
gratis for alle. Det at skolen er obligatorisk vil også si at det er en plikt å gå på skolen.
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Dette vil i praksis si at både en elev som blir mobbet eller en elev som mobber, har plikt
og rett til å gå på skole.

4.6 Rettssikkerhet
Både opplæringsloven og FNs barnekonvensjon er med på å sikre barns stilling og
rettssikkerhet. Barn har i utgangspunktet det samme rettsvernet som voksne har. Men
én ting er vernet etter loven, en annen ting er vernet i praksis. Fordi barn, og særlig små
barn, er prisgitt sine omgivelser. Selv om barn med tiden har fått styrket sin rettslige
stilling, har ikke barn helt det samme vernet som voksne (Bratholm, 1985: 106). Selv
om det foreligger regler som angir den enkeltes rettigheter og plikter, er ikke dette
alltid nok. Det forutsettes at reglene overholdes og at de kan kreves overholdt. Regler
som sikrer at fastsatte regler blir overholdt kan sies å være av rettssikrende karakter.
Men for at disse skal fungere som de er ment, må det ofte foreligge ett eller flere
systemer for hvordan man skal gå frem for å sikre at de fastsatte reglene blir overholdt.
Dette kan for eksempel gjøres gjennom tilsyn, internkontroll, klageordninger eller
adgang til å reise sak i domstolene. Det grunnleggende spørsmålet blir om dette
rettssikkerhetssystemet kan sies å være tilstrekkelig betryggende (Jakhelln og Welstad,
2012: 57). Jakhelln og Welstad deler opp rettsikkerhetsproblematikken i tre ulike
relasjoner:
-

Er foreldre og elever sikret at de får den rettsstilling de har krav på i forhold til
skolen? Dette dreier seg om enkeltmenneskets rettsstilling ovenfor den
offentlige forvaltning. Disse er gjennomgående den svake part, og skal være
vernet av regelverket.

-

Den/de som skal treffe beslutninger ovenfor den utfordring at de må kunne gjøre
rede for bakgrunn og vurderinger i tilknytning til den beslutning det er snakk
om. Kan de vise til at de opptrer slik regelverket forutsetter, kan de ikke
kritiseres for de beslutninger som blir truffet.

-

Kan de forskjellige organer innen skoleverket være sikre på at alt går riktig for
seg? (Jakhelln og Welstad, 2012: 58)
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Altså kan spørsmålet om rettssikkerhet både handle om elevenes rettssikkerhet, men
også om skolens rettssikkerhet, og disse må ses i sammenheng. Opplæringsloven er
ment å sikre at elevenes stilling i skolen blir regulert igjennom både tilsyn,
internkontroll, klageordninger og gis adgang til å reise sak i domstolene. Dermed skulle
man tro at rettssikkerheten er høy, og at reglene som foreligger er av rettssikrende
karakter. Etter hvert i oppgaven skal jeg drøfte disse ulike reguleringsmetodene for se
om reglene er av den rettssikrende karakteren de er ment som i praksis.
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5 Mobbing i skolen
5.1 Historisk kontekst
Mobbing har eksistert i alle tider. Fra litteraturen har vi mange eksempler på at enkelte
barn har blitt angrepet og trakassert av andre barn. Mange voksne husker nok også
mobbing fra sin egen skoletid. Mobbing som fenomen har vi altså vært kjent med lenge,
men det var ikke før tidlig på 1970-tallet at man i Skandinavia begynte å systematisk
samle inn informasjon om problemet. Dan Olweus var en av de første til å gjøre et slikt
arbeid i Norge, som resulterte i utgivelsen av boken ”Hakkekyllinger og skolebøller” i
1973. I løpet av 1980-tallet og begynnelsen av 1990-tallet ble mobbing også et større
tema i andre land utenfor Skandinavia og Europa (Olweus, 1992: 13).
Olweus sier at det oppstod en sterk samfunnsinteresse for problematikken rundt
mobbing i Sverige på slutten av 1960-tallet, og denne interessen spredte seg raskt til
nabolandene. Han sier videre at det i Norge var mye oppmerksomhet omkring mobbing
i massemedia og blant lærere og foreldre, men at skolemyndighetene forholdt seg
relativt passive. I 1982 forandret dette seg etter at avisene skrev om tre gutter fra NordNorge, på 10-14 år, som hadde begått selvmord, etter all sannsynlighet på grunn av
alvorlig mobbing. Dette førte til diskusjoner i media og utløste en kjede av reaksjoner
som resulterte i en landsomfattende aksjon mot mobbing i norske grunnskoler. Kirkeog undervisningsdepartementet tok initiativ til, og hadde det organisatoriske ansvaret
for denne aksjonen som ble satt i gang høsten 1983 (Olweus, 1992: 14). I en artikkel i
Dagbladets papiravis 18.02.1983 ble daværende statssekretær Olav Svartdal omtalt
som ”Mobbe-sjef” etter at det ble kjent at Kirke- og undervisningsdepartementet skulle
utarbeide en ”handlingspakke” mot mobbing i skolen. Svartdal skulle lede en
arbeidsgruppe, sammensatt av eksperter og representanter fra skolen for å komme opp
med ”konkrete handlinger som forhindrer mobbing. Og oppfordret lærere og andre
berørte parter til straks å ta opp kampen mot de aggressive tendensene i skolen”
(Dagbladet, 18.02.83).
En tragisk hendelse førte altså til at hele landet engasjerte seg i mobbesaken og fikk
departementet til å ta grep. Dette er et godt eksempel på at opinionsklimaet, som
tidligere nevnt, har ført til endringer i loven.
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5.2 Mobbing i dag
En god måte å kartlegge dagens mobbing på er gjennom Elevundersøkelsen.
Elevundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse hvor elever fra 5.trinn til ut
videregående skole får si sin mening om forhold som er viktige på skolen. Dette kan
være for eksempel trivsel, motivasjon, samarbeid, støtte fra lærerne, regler og
skolemiljø. Undersøkelsen er obligatorisk for 7. trinn, 10. trinn og vg1, og frivillig for de
øvrige trinnene. Elevundersøkelsen gir rektor og lærere informasjon om hva elevene
utsettes for, og gir dem mulighet til å følge opp med riktige tiltak for å gjøre
skolehverdagen bedre. Utdanningsdirektoratet er ansvarlig for gjennomføringen av
undersøkelsen, og NTNU Samfunnsforskning er ansvarlig for analysene og
rapporteringen (UDIR, 2017: 3). Elevundersøkelsen ble lansert som ”Elevinspektørene”
i 2001, obligatorisk i 2004 og revidert og relansert som ”Elevundersøkelsen” skoleåret
2006-2007. Før 2007 inneholdt undersøkelsen andre spørsmål og
spørsmålsformuleringer, og er dermed ikke direkte sammenlignbare med data fra etter
2007 (Wendelborg, 2017: 2). Elevundersøkelsen har fått kritikk, av blant andre Dan
Olweus og Kjell Magne Bondevik, for å gi et kunstig lavt tall på mobbing, mye på grunn
av spørsmålenes rekkefølge og spørsmålsformuleringene. Olweus har uttalt at:
”Det er helt klart at den nedgangen i mobbing som vi har sett i Elevundersøkelsen etter 2012, ikke
har vært en reell nedgang. Den tilsynelatende nedgangen er kommet fordi elevene først blir stilt en
rekke spørsmål som egentlig er ulike former om mobbing. Så etter å ha svart på disse spørsmålene
skal de svare på om de er blitt mobbet. Dette har skapt fullstendig forvirring for elevene og slår ut
på den måten at færre elever har svart at de blir mobbet” (Ertesvåg, 2016).

Etter denne kritikken ble en arbeidsgruppe bestående av blant annet
Læringsmiljøsenteret, Mobbeombudet i Buskerud og Utdanningsdirektoratet satt til å
endre Elevundersøkelsen før neste obligatoriske undersøkelse, som skulle
gjennomføres høsten 2016 (Ertesvåg, 2016).
I skoleåret 2016-2017 var det totalt 431778 elever som gjennomførte undersøkelsen,
dette er det største antallet noensinne som har besvart Elevundersøkelsen. Totalt er
dette 76,8% av samtlige elever mellom 5.trinn og vg3 (Wendelborg, 2017: 1).
Tall fra undersøkelsen i 2016-2017 viste at til sammen 6,3% av elevene opplever seg
mobbet av medelever, voksne på skolen eller digitalt av medelever (Wendelborg, 2017:
xii). 6,3% omfavner hyppighet fra ”en sjelden gang” til ”to til tre ganger i måneden”. Hvis
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man skal gi litt mer konkrete tall, viser Elevundersøkelsen at 4,6% av elevene ble
mobbet av andre elever på skolen ”to til tre ganger i måneden eller oftere”. 68,3% av
disse igjen, svarer at de ble kalt stygge ting og ertet på en sårende måte. 46,1% ble holdt
utenfor og baksnakket, og 23,4% opplevde fysisk mobbing.

(Figur 1, Wendelborg, 2017: 6)
Figur 1 viser at forekomsten av elever som opplever seg mobbet flere ganger i måneden
er ganske stabil fra 2007 til 2011. Etter litt nedgang i 2012 er det en betydelig nedgang
til 2013-2015, før det er en liten økning i 2016. Reduksjonen i antallet mellom 20132015 er sammenfallende med revisjonen av Elevundersøkelsen hvor nye spørsmål om
ulike krenkelser ble inkludert i undersøkelsen (Wendelborg 2017: 6). Det var altså
mellom 2013 og 2015 kritikken fra Olweus og Bondevik var gjeldende, og vi ser en
endring etter at disse hensynene ble tatt.
Videre viser tallene fra undersøkelsen i 2016 at 40,5% svarer at ingen voksne på skolen
visste om mobbingen, 16% svarer at skolen visste om mobbingen, men at de ikke gjorde
noe med det. 1,8% av elevene sier at de har blitt mobbet av voksne på skolen to til tre
ganger i måneden eller oftere. 1,9% av elevene svarer at de blir mobbet digitalt to til tre
ganger i måneden eller oftere. 69,3% svarer at de ble kalt stygge ting og ertet. 40,5%
svarer at noen spredte ting på nettet som såret dem. 38% ble holdt utenfor og
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baksnakket. Halvparten av elevene som blir mobbet digitalt, opplever også tradisjonell
mobbing (Wendelborg, 2017: 9-13).
Igjennom denne undersøkelsen og kritikken av den, ser vi at statistikk og metode får en
betydning for hvordan vi tolker mobbingen. Hvordan spørsmålene er lagt opp har
innvirkning på hvordan eleven som gjennomfører undersøkelsen tolker hva mobbing er
og om han/hun har blitt utsatt for det. Reduksjonen i antall som oppgir at de er mobbet
fra 2012-2013 sammenfaller med revisjonen av Elevundersøkelsen, hvor nye spørsmål
om krenkelser ble tatt med. Disse spørsmålene ble plassert like før spørsmålene om
mobbing, og det er blitt diskutert om nedgangen da skyldes metodiske effekter eller en
faktisk nedgang. Konklusjonen er ikke entydig, og kan skyldes både spørsmålenes
rekkefølge, at undersøkelsen ble flyttet fra våren til høsten, eller at det faktisk var en
nedgang i mobbingen (Wendelborg, 2017: 6).

5.3 Digital mobbing
Nytt fra 2016 er også at Elevundersøkelsen inneholdt spørsmål om digital mobbing.
Barn og unge bruker mange timer om dagen på internett. Her holder de kontakt med
venner og klassekamerater, både gjennom chatting og bildedeling. Med dette kommer
muligheten til uthengning, negativ bildespredning og mobbing. Et stort problem med
denne typen mobbing er at mobberen kan være anonym og det kan være svært
vanskelig å stoppe mobbingen. Skolen har et ansvar når det kommer til digital mobbing
fordi det berører elevenes skolesituasjon og påvirker læringsmiljøet. Skolen skal på
samme måte som med tradisjonell mobbing avdekke, løse og følge opp mobbesaken
(UDIR, 2015c: 2).
Som nevnt ovenfor var det i Elevundersøkelsen 2016 1,9% av elevene som rapporterte
at de opplevde digital mobbing to til tre ganger i måneden eller oftere. Dette funnet
stemmer ikke overens med en undersøkelse gjort av Medietilsynet samme året, der de
fant at hele 7% av deltakerne mellom 9 og 16 år ble mobbet digitalt (Medietilsynet
2016: 67). Disse tallene viser ganske store forskjeller. Igjen er det metodiske grunner til
at forskjellen er så stor. Mens Medietilsynet spør om barna har opplevd å bli mobbet
digitalt ”en gang i måneden eller mer”, spør Elevundersøkelsen om ”to til tre ganger i
måneden eller mer”. Altså vil Medietilsynets undersøkelse fange opp flere tilfeller enn
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Elevundersøkelsen. Wendelborg mener at hvis Elevundersøkelsen hadde inkludert de
som svarte ”en sjelden gang” på det samme spørsmålet i sin fremstilling, ville også
Elevundersøkelsens tall vært høyere (Wendelborg, 2017: 17).
Så hva er egentlig digital mobbing? I følge Nordrum er digital mobbing at man benytter
seg av digitale verktøy for å mobbe noen. Det kan være mobiltelefonoppringning,
meldinger på e-post, SMS eller gjennom sosiale medier som Facebook eller Snapchat,
eller i virtuelle nettspill. Andre former kan være krenkende ytringer på hjemmesider,
blogger, nettforum og leserinnlegg i nettaviser. Også opplastning av belastende videoer
eller bilder i bildetjenester som Youtube eller Instagram kan være digital mobbing.
Videre sier han at problemet med digital mobbing er at krenkelsene skjer på arenaer
som er mye større enn de gamle. Publiseringen skjer umiddelbart og når ut til alle i hele
verden. Mobberen kan ofte være anonym, og har en fysisk avstand til offeret, noe som
kan gjøre terskelen lavere for å mobbe (Nordrum, 2012: 380). På grunn av fremveksten
og allmenngjøringen av digitale kommunikasjonsmidler har mobberen all mulighet til å
oppsøke mobbeofferet hvor som helst, og når som helst. Mobbing har dermed blitt et
mer alvorlig og annerledes samfunnsproblem, som er vanskelig å få bukt med
(Nordrum, 2012: 379).
Sett fra strafferettens ståsted er det ingen forskjell på krenkelser som er fremsatt fysisk
eller digitalt. Nordrum sier at det kan være mange problemstillinger knyttet til
kriminalitet i cyberspace, knyttet til grensekryssende kriminalitet, servere og
jurisdiksjon, men at disse problemstillingene ikke vil ha betydning her fordi
tilknytningen til Norge er så sterk at hendelsene utvilsomt går under norsk rett. Han
sier at spørsmålet som må stilles er om handlingen omfattes av straffelovens straffebud.
Slik han ser det er det ingen av de straffebudene som er aktuelle for mobbing som har
begrensninger for digital mobbing. Mobbing i seg selv er ikke et begrep i straffeloven,
derfor vil også enkelthendelser og uaktsomme overtredelser rammes (Nordrum, 2012:
381). I skolesammenheng vil digital mobbing reguleres av opplæringsloven. I
ordensreglementet til den enkelte skolen kan digital mobbing som skjer i skoletiden
sanksjoneres som all annen uønsket atferd i skoletiden, jf. Oppll § 2-9 som omhandler
skolens ordensreglement (Nordrum, 2012: 383). Men vi kan jo tenke oss at det meste av
den digitale mobbingen skjer på fritiden. Har skolene noe de skulle sagt på dette? I
forarbeidene til opplæringsloven står det at:
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”Mer tvilsomt er det i hvilken utstrekning ordensreglementet vil kunne fastsette bindende regler
for elevens atferd på fritiden. Utgangspunktet må her være at skolen bare kan gi regler med
virkning utenfor skolen så langt det kan begrunnes direkte i skolegangen. Ordensreglementet vil
således kunne ha bestemmelser om elevens atferd på vei til og fra skolen, emn ikke elevens atferd i
fritiden for øvrig” (NOU 1995: 227)

Så langt det kan begrunnes direkte i skolegangen er viktig her. Hvis en elev stadig får
trusler på SMS fra medelever om at han/hun skal få bank på skolen neste dag, eller det
blir spredt rykter om en elev som får eleven til å føle seg utrygg på skolen, vil denne
digitale mobbingen ha en helt klar påvirkning på denne elevens skolegang. Dermed vil
situasjoner utenfor skolen ha en direkte betydning for, og sammenheng med, skolens
psykososiale miljø og læringsmiljø (Nordrum, 2012: 384).
Utbredelsen av digital mobbing er et eksempel på, og kan ses i sammenheng med,
materialistperspektivet som tidligere ble redegjort for. Mathiesen mente at når
teknologien og produksjonsforholdene endrer seg, forandrer også retten seg. Dette
skjer gjerne gjennom endringer i det normative felt eller gjennom
bevissthetstilstander/forståelsesformer i samfunnet, slik at ”det materielle” ses som en
bakenforliggende drivkraft (Mathiesen, 2011: 2016). I dette tilfellet kan det tenkes at
siden digital mobbing ikke står skrevet spesifikt i opplæringsloven resultere i at både
rektorer og jurister er usikre på hvor grensen går og hvem sitt ansvarsområde det er.
Derfor foreslo Djupedalsutvalget at digital mobbing skulle implementeres i en ny
opplæringslov. De mener det er uheldig at ikke dette er tydeliggjort i opplæringsloven
kapittel 9a (NOU, 2015: 243). Videre foreslår de, i forslag til ny opplæringslov, en
regulering av digitale krenkelser i skolens ordensreglement med mulighet for
sanksjonering (NOU, 2015: 394). I tillegg foreslår de at skolens aktivitetsplikt ved
mistanke om krenkelser skal aktiveres automatisk også når det kommer til digital
mobbing, og at dette skal inngå i en ny opplæringslov (NOU, 2015: 397). På den måten
kan vi si at ”det materielle” ses som en bakenforliggende drivkraft, og at teknologien
utfordrer retten slik at den påvirkes helt grunnleggende. I utformingen av
Djupedalsutvalgets forslag om implementering av digital mobbing i regelverket, må
retten ta hensyn til en rekke nye utfordringer, kanskje spesielt når det kommer til
personvern, som jeg tidligere tok opp som et moment i materialistperspektivet.
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5.4 Senskader som følge av mobbing
Ikke bare er mobbing forferdelig for den som går igjennom det i nåtid, forskning viser at
også framtiden til mange av mobbeofrene kan bli ødelagt. Nyere forskning viser at noen
tidligere mobbeoffer plages av angst og depresjoner og kan gå med selvmordstanker.
Andre utvikler posttraumatisk stress-symptomer (PTSD-symptomer) (Strand, 2013:
220). Thormod Idsøe, psykolog ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og
atferdsforskning (Læringsmiljøsenteret) har forsket på nettopp dette. Han, med flere,
har undersøkt sammenhengen mellom det å bli utsatt for mobbing og forekomsten av
PTSD-symptomer blant norske skoleelever. Resultatet av forskningen viste at en av tre
elever som rapporterte at de var mobbet hadde høye nivåer av PTSD-symptomer. Disse
symptomene var påtrengende minner om det som hadde skjedd, aktiv unngåelse av
steder, personer og tanker knyttet til mobbingen. Dette stemte også med funn i lignende
studier blant voksne mobbeofre (Idsøe, Idsøe, Dyregrov: 2012: ). Idsøe mener at barn
og unge som har vært utsatt for mobbing i ulik grad vil ha behov for støtte og hjelp i
tiden etterpå. Både PPT og spesialhelsetjenester kan være alternativer, men også
familie og lærere kan være til god hjelp. Forutsetningen er at voksenpersonen har
kunnskap om symptomer og kan tilrettelegge for barnet i skolehverdagen (Strand,
2013: 225). Flere av mine informanter forteller også om senskader som kom som følger
av mobbingen de opplevde. ”Mikkel” som i dag er voksen, men opplevde 9 år med
mobbing i barne- og ungdomsskolen, forteller om et liv med konsentrasjonsvansker,
angst og depresjoner og medisinering mot dette.
” Jeg har med meg fortiden enda, selv om jeg ikke har mareritt og sånt. Men jeg er et produkt av
fortida mi med tanke på følelser, sosiale sammenhenger og sånt. Jeg kan slite med store
folkemengder. Og slite med å sitte på bussen med mange folk som snakker. Det er klart at det er en
del av meg.” (Intervju 1).

En annen av intervjupersonene mine, moren til ”Oda” - som i dag er ung voksen,
forteller at Oda har slitt mye med traumer og mareritt i årene etter mobbingen. Oda ble
utredet av psykologspesialist og ble diagnostisert med traumer, PTSD og 90-100%
uførhet. Allerede mens mobbingen pågikk på ungdomsskolen merket foreldrene til Oda
en forandring i henne:

56

”Karakterene hennes falt drastisk, også i kroppsøving som tidligere hadde vært et av hennes
sterkeste fag. All lærdom forsvant, og vi mistenke ME eller andre medisinske forklaringer. I tillegg
forandret hele personligheten hennes seg. Hun ble veldig innesluttet” (Intervju 4).

Dette er bare to eksempler som illustrer hva flere forskere også har kommet frem til.
Audun Vatn og Lars Lien har gått igjennom om lag 30 internasjonale studier på temaet
mobbeoffer og senskader, og fant at mobbing kan settes i sammenheng med en rekke
helseplager. De oppsummerer med at resultater fra tverrsnittsundersøkelser og
prospektive studier viser gjennomgående en signifikant assosiasjon mellom det å bli
mobbet og symptomer på dårlig psykisk helse og somatisk helse (Vatn, Bjartnes og Lien,
2007: 1941).
Grunnen til å adressere temaet senskader er ikke bare fordi det er utrolig viktig
helsemessig sett, og for offeret sin del, men det er også svært aktuelt når det kommer til
muligheten mobbeofferet har til å ta saken sin til retten og for å søke om erstatning.
Dette er noe jeg kommer tilbake til litt senere i oppgaven.
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6 Ikke-jurister som rettsanvendere i
skolen
Som nevnt tidligere er det over 400 lover og regler som sier noe om hvordan norsk
skole skal være. Personen eller personene, vanligvis rektor eller andre i skoleledelsen,
som til daglig skal anvende disse reglene må ha kunnskap om regelverket og evne til å
utvise skjønn i skolen. Ifølge Welstad (2012) befinner skolelederne seg i sitt daglige
virke i krysningspunktet mellom mange delvis motstridende hensyn og interesser. Det
vil si at de eksempelvis må forholde seg til problemstillinger knyttet til økonomiske og
faglige ressurser, medmenneskelige relasjoner, herunder elevens psykososiale miljø
som deres faglige utbytte. Skolelederne har et arbeidsgiveransvar ovenfor lærerne,
skolens administrasjon og andre tilsatte. Altså har lederrollen svært mange ulike
hensyn å ta, og samtidig mange lover å forholde seg til. Man skulle derfor tro at rektorer
har god erfaring med og kunnskap om jus, men faktisk er de færreste skoleledere
jurister (Welstad, 2012: 700). I lys av den sentrale posisjonen loven og tolkningen av
denne har i den juridiske metoden, er det bemerkelsesverdig at lovtekstens betydning i
stor grad nedprioriteres eller overses av rettsanvendere som ikke har juridisk
skolering. Det finnes ofte ikke tilstrekkelig skolejuridisk særkompetanse på kommunalt
nivå, som skolelederne kan henvende seg til ved spørsmål. Det kan tenkes at
skoleledernes arbeidssituasjon gjør skolejussen mindre tilgjengelig i hverdagen, noe
som igjen virker inn på muligheten for å få saksbehandlingen tilstrekkelig i henhold til
gjeldende lovgivning (Welstad, 2012: 702). I denne sammenhengen er det
skoleledernes kunnskap om og bruk av opplæringsloven kapittel 9a som er aktuell. Bare
i arbeidet med dette kapittelet vil skolelederne i sitt virke støte på mange avgjørelser
som, kanskje uten at de er klar over det, er juridiske avgjørelser. Welstad har i den
sammenheng funnet at det er fire hovedtrekk som går igjen som tendenser når skolen
er i kontakt med jussen i saker som krever litt bevissthet rundt bruk av loven:
1. Hensynet til å komme frem til en rask løsning som tjener begge parter.
2. Skolelederne synes ofte å kjenne til og ha et godt grep om hovedbestemmelsene
som sier noe om saken som behandles.
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3. Når lovteksten først er sitert, følger ofte en rekke vurderinger og argumenter
som er løsrevet fra de hensyn loven formoder skal tas med i betraktningen.
4. I tilfeller hvor fylkesmannen sender sakene tilbake til kommunen med pålegg om
ny behandling, eller der kommunen ved skolen fatter nytt vedtak, kan en se at
jussen i den nye behandlingsrunden i større grad trekkes frem og konkretiseres
fra skoleledernes side.
(Welstad, 2012: 703-707)
Welstads tredje punkt samsvarer med det Andenæs observerte fra helsesektoren, noe
han også poengterer selv. Andenæs fant at i den grad det finnes frem til lovteksten og
det foretas en tolkning, er det om å gjøre å få tak i lovens ytre grense, altså hva en som
rettsanvender ”har lov til”. Dersom grensen kan trekkes noenlunde markant, kan det
oppfattes hos rettsanvendere at de innenfor denne kan handle som de vil (Andenæs i
Welstad, 2012: 704). Høines, som selv er rektor og jurist, har kommentert Welstads
undersøkelse og hevder at hans resultater gir to praktiske utfordringer. Den ene
utfordringen er at skoleledernes legitimitet svekkes i forhold til argumentasjonen. Man
får et inntrykk av at det er rektors vilje som styrer beslutningene, ikke jussen. For det
andre mener han at det er nødvendig at skolen følger saksbehandlingsreglene som
forvaltningsloven stiller, for å sikre at elevenes rettigheter blir ivaretatt (Høines, 2011:
15).
Welstad argumenterer at det i klagesaksmaterialet han studerte, blir tendensen til å
legge vekt på andre hensyn spesielt tydelig når det ikke kun er én lovbestemmelse
skolen må forholde seg til, men hvor det finnes parallelle bestemmelser. Et eksempel på
dette er FNs barnekonvensjon om retten til å bli hørt, som også er en del av norsk rett. I
klagesakene kan en se at hva barnet selv mener i stor grad er skjøvet til side for
hvordan skolen og eventuelt foresatte oppfatter situasjonen (Welstad, 2012: 705).
Collin-Hansen mener også at FNs barnekonvensjon er lite brukt i norsk skole. Da
spesielt artikkel 42 som omhandler statenes forpliktelse til å gjøre konvensjonen kjent
for vokse og barn, noe Norge har fått kritikk for ikke å gjøre i stor nok grad. Hun
påpeker at det i norsk skole undervises at barnekonvensjonen angår barn i andre land,
mens det er et stykke igjen før norske barn får kunnskap om sine egne rettigheter i det
daglige, og at dette er et område for rettsliggjøring innad i skolen som må gripes tak i
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(Collin-Hansen, 2012: 726). Kanskje dette kan tyde på at reglene i barnekonvensjonen
ikke blir så mye brukt, og at det dermed ikke er snakk om rettspluralisme i skolejussen i
praksis, selv om man prinsipielt sett står i en rettspluralistisk situasjon? Lomell og
Smith (2016) sier at en utfordring med menneskerettighetene, herunder
barnekonvensjonen, er at den forandrer betydning over tid. Menneskerettighetene har i
noen sammenhenger fått større og sterkere innflytelse, men har i andre sammenhenger
mistet kraft og betydning (Lomell og Scharff Smith, 2016: 196). Det kan jo tenkes at vi
nå er inne i en tid i Norge og Skandinavia der menneskerettighetene, og
Barnekonvensjonen, ikke står så sterkt og at dette gjenspeiles i skolejussen. For
eksempel sa regjeringen nei til å ratifisere Barnekonvensjonens tredje tilleggsprotokoll,
som gir barn rett til å klage til FNs barnekomité dersom deres rettigheter ikke blir
oppfylt. Dette har skapt reaksjoner både hos UNICEF Norge og FN-sambandet, som
henholdsvis mener at Norge inntar en passiv holdning i stedet for å styrke barns
rettigheter (Rognmo, 2016), og at det er merkelig at den norske regjeringen ikke gjør alt
de kan for å sikre utsattes barns rettigheter (Thinn, 2014).
Spørsmålet om rettspluralisme i skolejussen er én ting, det er uansett tydelig at skolen i
aller høyeste grad er rettsliggjort. Her har vi daglig personer uten juridisk kompetanse
som skal ta juridiske avgjørelser. I et av mine intervjuer med en rektor kom vi naturlig
nok inn på dette temaet. Jeg oppfattet han som fortvilet over utviklingen. Han hadde
dette å si om rektorers juridiske rolle:
”Meg og mange rektorer har seriøst vurdert å slutte som rektor på grunn av hvordan jussen er
utformet på dette området. Vi som rektor får en oppgave som ikke går opp, hvis man ser på
ressurser i forhold til det formelle kravet. Det er en enormt stor utfordring i skolen.
Dette er den jobben jeg har møtt mest juss i. Både opplæringsloven, forvaltningsloven, HMS (helse,
miljø og sikkerhet) i tillegg. Jeg er overbevist om at styresmaktene ikke forstår dimensjonene av
dette. Man trenger egentlig ganske høy jusskompetanse, men er det det skolen trenger? Flere
jurister? Dette kombinert med forventingen til hva en skole skal løse. Og en ting er for en rektor,
men det er like stort jusskrav til lærere. I tillegg forventes det helse, psykisk og
etterforskningskompetanse. Søker vi hjelp til dette fra eksperter ønsker de bare å være til hjelp,
men det er vi som må ta avgjørelsene.”(Intervju nr. 6, min parentes).

Andre igjen mener at rettsliggjøringen av skolen er en bra ting. Collin-Hansen er en av
dem som har forsvart rettsliggjøringen av skolen og mener det fremmer rettssikkerhet
for elevene. Også Høines, som har bakgrunn som både rektor og jurist, er inne på det
samme når han sier at skolen bør legge opp til den samme grundige saksbehandlingen i
alle saker, ikke bare de som munner ut i enkeltvedtak. Han mener at det er viktig at
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skolen er bevisst på den maktposisjonen den besitter i møte med elevene (Høines,
2011: 15). Allerede i 1976 snakket Anders Bratholm om barns rettssikkerhet i
institusjoner, herunder skolen. Han skrev at barna i stor grad ville være undergitt
personalets bestemmelser og reglement. Han mente at hvordan disse reglene er og
hvordan de praktiseres er viktig for barnas velferd og rettssikkerhet. Barna er prisgitt
de ansatte, og særlig ledelsen, hvis det skjer en svikt hos dem blir barna skadelidende.
Han mener det derfor er viktig at personalet utøver en gjensidig kontroll, og at det er et
visst offentlig tilsyn med institusjoner (Bratholm, 1976: 134). Slik som jeg forstår
Bratholm er han positiv til rettsliggjøring av skolen så lenge det styrker barnas
rettssikkerhet. Han avslutter sin artikkel med å si at:
”Det er i barneårene grunnlaget legges for utvikling som ungdom og voksen. Dårlig behandling av
et barn vil lett føre til varige skader. Arbeidet med å skape et bedre samfunn må derfor begynne
med barna” (Bratholm, 1976: 146).

6.1 Enkeltvedtak
En av de tydeligste, og kanskje mest brukte juridiske oppgavene til en rektor i
skolehverdagen i forhold til opplæringsloven kapittel 9, er å fatte enkeltvedtak. I arbeid
med opplæringsloven er det en rekke av forvaltningslovens saksbehandlingsregler som
skal følges. Jeg har tidligere i oppgavens punkt 4.4.2 forklart hva et enkeltvedtak er og
hvordan dette utformes. I skrivende stund er et forslag til endringer i opplæringsloven
oppe til høring i Stortinget. Ett av forslagene her er å fjerne enkeltvedtaksformen i
mobbesaker. Dette begrunnes med at ordningen med enkeltvedtak ikke har fungert
etter sin hensikt. Departementet argumenterer med at regelverket ikke er godt nok
kjent, lite tilgjengelig og til dels vanskelig å forstå. I tillegg mener de at enkeltvedtak kan
virke konfliktopptrappende i stedet for å bidra til at elevene får det bedre på skolen. De
mener at det er så mye usikkerhet rundt reglene, og at dette fører til at vedtakene tar
lang tid eller ikke fattes i det hele tatt. Derfor vil departementet i stedet fjerne kravet
om enkeltvedtak, og heller rendyrke aktivitetsplikten for skolen
(Kunnskapsdepartementet, 2016: 12). Departementet foreslår et handlingsrettet
dokumentasjonskrav. Når skolen setter inn tiltak i en enkeltsak, skal det også lages en
plan for hvordan tiltaket skal gjennomføres. Dette inngår i den nye aktivitetsplikten. På
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den måten mener de at det legges til rette for at tiltakene faktisk gjennomføres og at
eleven og foreldrene har trygghet for at noe faktisk skjer. Dette må også dokumenteres
for å oppfylle aktivitetsplikten i enkeltsaker. Forsvarlig dokumentasjon er viktig hvis
saken senere skal overprøves (Prp. 57 L, 2016-2017: 6). Departementet mener på den
andre siden at enkeltvedtaksformen er et godt virkemiddel i mange saker i skolen, men
altså ikke når det kommer til et trygt og godt psykososialt skolemiljø
(Kunnskapsdepartementet, 2016: 13). Djupedalsutvalget, som leverte NOUen til
Departementet i forkant av høringen, hevdet at fjerning av enkeltvedtaket i sum ville gi
eleven et bedre rettsvern. De problematiserte at et grunnleggende spørsmål var om
enkeltvedtaket er egnet til å løse en sak knyttet til mellommenneskelige relasjoner der
innholdet i enkeltvedtaket egentlig ikke er av en slik karakter at det krever
enkeltvedtaksform. Derfor ønsket de å vurdere andre saksbehandlingsregler som kan
ivareta rettssikkerheten til eleven og foreldre på en bedre måte, samtidig som det
kunne gi skoleeierne mulighet til å løse saken på en faglig god måte (NOU, 2015: 193194).
Forslaget om å fjerne enkeltvedtaksplikten støttes av mange høringsinstanser. Blant
annet fagforbundet, Elevorganisasjonen, Kristne friskolers forbund, Norsk Lektorlag,
Redd Barna, Utdanningsdirektoratet, ni kommuner, fire fylkeskommuner og sju
fylkesmenn. Blant argumenter som trekkes fram for å avskaffe vedtaksplikten er at den
innebærer en formalistisk og byråkratisk arbeidsform som ikke garanterer for at det
faktisk blir satt i gang handling til elevenes beste. Men forslaget har også fått svært mye
kritikk. Blant disse er blant annet Barneombudet, Foreldreutvalget for
grunnopplæringen (FUG), Fellesorganisasjonen, OdinStiftelsen, Skolenes landsforbund,
Utdanningsforbundet, åtte kommuner, én fylkeskommune og fem fylkesmenn. Det
trekkes særlig fram at det uten vedtaksplikt er uklart hvilke saksbehandlingsregler som
skal gjelde for skolene og at det vil mangle et tydelig krav til dokumentasjon (Prp. 57 L,
2016-2017: 19). OdinStiftelsen sier blant annet at:
”Slik forslaget fremstår og måten det farger resten av saksbehandlingsordningen på, gjør at
OdinStiftelsen overhodet ikke kan støtte forslaget. Det har på ingen måte barnets beste i fokus.
Tvert imot, styrker det skjevfordelingen av makt og ressurser mellom hjemmet og de offentlige
instanser.” (Odinstiftelsen, 2016: 3).
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Foreningen Mobbing i skolen er like negative som Odinstiftelsen i sin høringsuttalelse
til lovforslaget. De mener kunnskapsministerens mandat var å gi barna rettssikkerhet
mot mobbing, men at han med dette ”velger å gjøre det motsatte”. De mener at
enkeltvedtak som rettighet har vært ”grunnleggende i mange mobbesaker for å få
progresjon i mobbearbeidet i skoler som bagatelliserer mobbing”(Foreningen mobbing
i skolen, 2016: 4). I kombinasjon med flere andre forandringer i opplæringsloven som
Mobbing i skolen er uenige i, avslutter de høringssvaret sitt med ”Blir lovforslaget
vedtatt står vi ovenfor et historisk tilbakesteg i mobbekampen” (Foreningen Mobbing i
skolen, 2016: 4). Både tilsyn gjort i skolene og direktoratets kartlegging viser at
enkeltvedtaksformen så og si ikke blir brukt når det gjelder det individrettede arbeidet
etter oppll §9a-3. Dette gjelder om lag 90% av skolene som har fått pålegg (Welstad og
Warp, 2011: 11).
Man kan da spørre seg; er det noe galt med loven eller er det kompetansen i skolen som
ikke holder mål? Det går igjen i samtlige av mine intervjuer at skolene enten ikke fattet
enkeltvedtak i det hele tatt eller at disse var så dårlig at familiene måtte klage gjentatte
ganger. I ett av intervjuene fortalte moren til ”Eva” at hun ba rektor om enkeltvedtak tre
ganger, både muntlig og skriftlig, uten å få det. Til slutt gikk rektor med på å gi dem det,
men snudde likevel med melding om at ”skolen hadde dessverre ikke kapasitet til dette
(å fatte enkeltvedtak), men at de håpet det gikk bra, og lykke til videre” (Intervju 2, min
parentes). Etter klager til fylkesmannen fikk Eva omsider enkeltvedtak, men moren
hennes mente at disse var så dårlige at hun så seg nødt til å klage flere ganger.
Høines (2011) mener på sin side at det finnes flere grunner til at skolen kan vegre seg
mot å bruke enkeltvedtak. Det kan hende at skolen ikke vil formalisere saken, at skolens
kultur stritter imot bruken av enkeltvedtak, eller at eleven og foreldrene ikke ønsker
enkeltvedtak. Han mener at selv om bruken av enkeltvedtak kan virke mindre fornuftig,
sett fra skolens side, er det viktig å huske på at reglene er satt for å verne den enkelte
elev og at skolens vegring sjeldent kan aksepteres. Han mener dette følger naturlig av
lovteksten i §9a-3 tredje ledd, som er tydelig på plikten til å bruke enkeltvedtaksformen
(Høines, 2011: 69). Rektoren jeg intervjuet ga uttrykk for at han var enig med Høines.
Siden hans skole allerede var dømt i en mobbesak, var han ekstra nøye med å fatte
enkeltvedtak. Både for å verne for eleven(e), men også for å dokumentere skolens
arbeid på området. Han fortalte at han nok skrev flere enkeltvedtak enn de andre
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skolene i kommunen, men mente at det var bedre å skrive mange enn for få (Intervju 6).
Enkeltvedtaksformen gir rett til foreldrene om å klage på vedtaket. Som tidligere nevnt
kan det enten klages på innholdet i enkeltvedtaket, saksbehandlingen, eller manglende
oppfyllelse av enkeltvedtaket. I tillegg kan de klage dersom enkeltvedtaket ikke blir gitt
i det hele tatt eller om prosessen tar for lang tid. I dette tilfellet er klageinstansen
fylkesmannen.

6.2 Fylkesmannen
Fylkesmannen er statens representant i fylket. Hans oppgaver og funksjon er regulert i
”Instruks for fylkesmenn”. Han rapporterer til de ulike fagdepartementene, etter hvilke
typer oppgaver han er befattet med, og han er underlagt de føringene og
styringssignalene han får fra de ulike departementene. Fylkesmannen er overordnet
kommunen på en del områder, og er klageorgan på en rekke ulike områder og
tilsynsorgan for en del type virksomheter i kommunene (Papendorf, 2012: 92).
Papendorf deler fylkesmannens oppgaver inn i fem områder:
-

Følge opp regjeringens politikk i kommunene og fylkeskommunene

-

Formidle kunnskap og være støttespiller for kommunene og ulike aktører i
kommunene

-

Sørge for innbyggernes rettssikkerhet i henhold til regelverket

-

Bidra til å realisere utviklingstiltak

-

Sørge for å samordne statlig politikk ovenfor kommunene

I denne sammenhengen vil fylkesmannen som rettssikkerhetsgarantist være
hovedfokuset. Fylkesmannen skal altså garantere for elevers rettssikkerhet, blant annet
deres rett til å ha et trygt og godt skolemiljø etter opplæringsloven. Dette kan han sørge
for blant annet ved å behandle klager fra elever og foresatte. Når fylkesmannen mottar
en klage om en elevs psykososiale miljø må han først vurdere om elevens rett etter §9a1 er oppfylt eller ikke. Utfallet av klagebehandlingen kan deretter bli:
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-

Saken avvises

-

Vedtaket oppheves

-

Saken sendes tilbake til førsteinstansen for ny behandling

-

Klagen realitetsbehandles

-

Klagen gis helt eller delvis medhold

-

Skolens vedtak stadfestes

Dersom fylkesmannen kommer frem til at elevens rett ikke er oppfylt, må han vurdere
om tiltakene i enkeltvedtaket er egnet og om det er forholdsmessighet mellom tiltakene
i enkeltvedtaket og bakgrunnen for henstillingen. Her vil den subjektive opplevelsen til
den enkelte elev være et viktig moment i kombinasjon med de faktiske forholdene. På
den måten sørger man for at barnets rett til å bli hørt følges. Fylkesmannen kan selv
komme med tiltak som skolen må følge, og kan være rettet mot både skolen og
skoleeier. For eksempel kan tiltak fylkesmannen fastsetter i enkeltvedtaket være;
skolebytte for en elev, klassebytte, skolen må ta tak i sitt holdningsskapende arbeid,
bortvisning av en elev, at en elev ikke skal ha en spesifikk lærer osv. Men fylkesmannen
kan ikke påvirke ansettelsesforhold (UDIR, 2015a: 34).
Med dette høres det ut som at alt ordner seg for eleven dersom man bare klager til
fylkesmannen. Dessverre er det ikke alle foreldre som er klar over at de kan klage til
fylkesmannen, og er derfor heller ikke klar over sine rettigheter. Siden opplæringsloven
kan fremstå som komplisert og lite tilgjengelig, er det en utfordring for elever og
foreldre å forstå sine rettigheter. De må ha kjennskap til både forvaltningsloven og
hvordan den er bygget opp. Elevorganisasjonen og Barneombudet har påpekt at elever
og foreldre ikke får tilstrekkelig informasjon om sine rettigheter. Barneombudet har
snakket med 82 elever, og ingen av disse visste hvor de kunne henvende seg til dersom
ikke rektor kunne, eller ville hjelpe dem (NOU, 2015: 198). Dette kan forklares med
ulike rettshjelpsundersøkelser som er gjort i Norge. Resultatene av disse viser at selv
om lovens formål er å forbedre en gruppes situasjon, er ikke alltid de praktiske
forsøkene på å gjennomføre lovens intensjoner så mange (Mathiesen, 2011: 61). En av
rettshjelpsundersøkelsene viste at svært mange ikke vet om de rettigheter de har, eller
at de ikke er klar over hva som kan gjøres for å få rettighetene oppfylt. Et annet resultat
var at det krevde en atskillig mer intens jakt på problemene, enn det som hittil har vært
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vanlig, her var det ikke nok å be folk oppsøke hjelp, men at hjelpen måtte komme til
dem. Dette sier mye om advokathjelpens begrensninger, fordi advokater er mindre
oppsøkende enn rettshjelperne i undersøkelsen, og at det dessuten er mange terskler
mellom befolkningen og advokatene (Mathiesen, 2011: 63). Felles for alle
rettshjelpsundersøkelsene er at behovet for rettshjelp er stort, og at rettshjelpsbehovet
har en skjev sosial fordeling – det udekkede behovet steg med synkende sosiale
ressurser (Mathiesen, 2011: 70).
Heller ikke for de foreldrene som er klar over sine rettigheter er fylkesmannen en
”reddende engel” i alle sammenhenger, og det er ikke alltid at de faktiske forholdene
forbedrer seg etter klage til fylkesmannen heller. Dette erfarte flere av mine
informanter. Moren til ”Fredrik” forteller om deres kunnskap om fylkesmannen og
mulighet til å klage:
”Vi ante ikke hva et enkeltvedtak var på dette tidspunktet, og ante derfor ikke at vi kunne klage til
fylkesmannen. Mange foreldre vet ikke om dette. Vi ba om tiltak, men fikk det ikke, og derfor ble jo
skolen dømt. De er dømt for det de ikke har gjort, ikke for det de har gjort. Nå vet jeg jo veldig godt
hvem fylkesmannen er, og hjelper andre å klage. Har du rundskrivet og din egen sak, er det lett å
klage, men du må vite om det.” (Intervju 3)

Mye tyder likevel på at flere nå vet om sine klagemuligheter og hva deres rettigheter er.
Tall fra fylkesmannen i Hordaland viste at antall klager i mobbesaker gjorde et
”kjempehopp” fra 2014 til 2015, med en økning på nesten 40% på bare ett år.
Fylkesmannen i Hordaland mente at årsaken kunne være at flere vet om rettighetene
sine etter mye medieoppmerksomhet som har synliggjort at det å klage på en elev sin
situasjon kan føre frem (Tjeldflåt, 2016). Det samme mente kunnskapsminister
Torbjørn Røe Isaksen om økningen i Hordaland:
”Når tallene på klager til fylkesmannen øker, kan det være både positivt og negativt. Jeg er
bekymret dersom det øker fordi skolene ikke klare å løse mobbesaker på en god og rask nok måte.
Samtidig er det også slik at økningen i antallet klager kan skyldes at muligheten for å klage er blitt
mer kjent.” (Tjeldflåt, 2016)

Til tross for at det ser ut til at retten til å klage blir mer kjent, konkluderte både
Djupedalsutvalget og Departementet at klageordningen i skolen bør endres.
Departementet la nylig frem sitt lovforslag, og foreslo her at fylkesmannens rolle skulle
styrkes. Som nevnt ønsker de å fjerne enkeltvedtaksformen, men mener fortsatt at
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elever og foreldre skal kontakte fylkesmannen dersom skolen ikke oppfyller sin
aktivitetsplikt. Deretter skal fylkesmannen undersøke saken etter forvaltningsrettenes
regler om enkeltvedtak, og deretter komme med pålegg om retting eller tiltak. Mange
har støttet dette forslaget, med uttalelser om at det ikke er så store forandringer fra
dagens ordning, og at fylkesmannen har kompetanse på området (Prop. 57 L, 2016: 36).
Men ikke alle er like enige i dette. Foreningen Mobbing i skolen har dette å si om
forslaget og også dagens ordning:
”Departementet vil “styrke” fylkesmannen som i over et tiår har bevist at de ikke er egnet til å
ivareta barnas rettigheter i mobbesaker. Vi har i vårt arbeid sett en rekke eksempler på svikt hos
fylkesmannen i alvorlige mobbesaker. Vi var tilstede på et møte hvor et fylkesmannskontor
informerte rektorer om hvordan de formelt skulle gå frem for å unngå problemer i mobbesaker.
Fokuset var på formaliteter, ikke på å redde barn. Vi spurte på slutten av møtet; - har dere
sanksjonsmuligheter ovenfor skoler som ikke stopper mobbing? Svaret var, som vi jo allerede visste, nei det har vi ikke. Så kom oppfølingskommentaren fra to av juristene; - hva skal vi med det? Møtet
ble avsluttet med gaver og klemmer mellom fylkesmannens jurister og rektorene.
Fylkesmannen er i linjen med til dels tette bånd mellom rektorer, skoleeiere og fylkesmannens
embede.” (Foreningen Mobbing i skolen, 2016)

Her antydes det altså ganske sterkt at fylkesmannens rolle er problematisk, ikke bare
fordi de ønskede resultatene ikke er på plass, men også fordi fylkesmannens embete har
tette bånd med rektorer og skoleeiere. Sitatet antyder at denne relasjonen er på grensen
til korrupsjon. Welstad og Warp har også problematisert dette nære båndet mellom
fylkesmennene og den enkelte skolen. De sier at det kan være vanskelig for en
fylkesmann å anmelde en skole som de har observert vanligvis jobber iherdig med
skolemiljøet, men at det i et enkelttilfelle har skjedd en glipp, slik at en elev over lengre
tid utsettes for mobbing (Welstad og Warp, 2011: 43). Et problem kan være
fylkesmannens mange roller. Som tidligere nevnt deler Papendorf fylkesmannens
oppgaver i fem, deriblant å ”formidle kunnskap og være støttespiller for kommunen og
ulike aktører i kommunen”, og å ”sørge for innbyggernes rettssikkerhet i henhold til
regelverket”. Kanskje oppgaven om å være støttespiller for kommunene samtidig som
man er klageinstans for elever, er litt motstridende når det kommer til oppfølging av
opplæringsloven kapittel 9a?
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6.3 Tilsyn
Som andre regler i opplæringsloven er også kapittel 9a underlagt tilsyn fra
fylkesmannen etter lovens § 14-1. Fylkesmannen kan pålegge kommunen og
fylkeskommunen å rette på forhold som er i strid med loven. Videre kan fylkesmannen
gi bindende pålegg om hvordan kommunen og fylkeskommunen helt konkret skal
forholde seg for å følge loven. Dette kan fylkesmannen gjøre uavhengig av om noen har
klaget på forholdet eller om den som klager har klagerett etter § 9a-2 fjerde ledd og §
9a-3 tredje ledd (Helgeland, 2006: 260). Kunnskapsdepartementet har det overordnede
ansvaret for tilsyn med skoler. Fylkesmennene gjennomfører tilsyn med offentlige
skoler. Utdanningsdirektoratet koordinerer fylkesmennenes arbeid, og bestemmer
kravet til omfang på tilsyn fylkesmennene skal gjennomføre hvert år, ut fra antall skoler
og kommuner ved det enkelte embete og fylke. Kravet til omfang er basert på antall
tilsyn og størrelsen på hvert tilsyn (UDIR, 2015d: 4). Hvis det avdekkes feil eller
mangler gjennom tilsynene kan dette føre til pålegg til kommunene/skoleeierne. Pålegg
er å anse som enkeltvedtak fra fylkesmannen (Barneombudet, 2009: 10).
Tilsyn omhandler tiden som har gått slik at det kan gripes inn i tilfelle det skulle vise seg
at forholdene ikke var slik de skulle være og noe må utbedres. På den måten oppstår en
forebyggende effekt, som kan forhindre at forholdene får feste eller utvikler seg i en
negativ retning. Dersom fylkesmannen kommer inn og avdekker vesentlige mangler ved
læringsmiljøet, vil dette oppleves som belastende for skolens ledelse og de vil kunne
komme til å anstrenge seg mer for å sikre læringsmiljøet videre. I tillegg til
fylkesmannens tilsyn tar internkontrollsystemet sikte på å bedre situasjonen her og nå.
Dette er lovpålagt gjennom opplæringsloven § 9a-3, som presiserer at det skal drives ”et
kontinuerlig og systematisk arbeid” som skal drives ”aktivt” av skolen (Jakhelln og
Welstad, 2012: 62). Dette er igjen understreket i oppll § 9a-4 som understreker skolens
ansvar for at kravene etter kapittel 9a blir oppfylt. Det viktigste med denne lovregelen
er at skolen og skoleeier ikke skal nøye seg med å passivt vente på at noen klager på
forholdene (oppll § 9a-4).
Det er ikke helt tilfeldig hvilke kommuner som blir valgt ut for tilsyn. Når
fylkeskommunene skal velge ut kommuner, skoler, tidspunkt og temaer for tilsyn,
68

baserer de seg på risikovurderinger. Ut ifra hvor sannsynlig det er at det forekommer
brudd på regelverket, hvor alvorlig konsekvensene av bruddene er, og hvor det
forventes brudd på regelverket, vurderer fylkesmennene de ulike kommunene.
Tilsynene er lagt opp slik at halvparten av tilsynene skal være egen initierte tilsyn hvor
fylkesmennene selv velger ut kommuner, skoler og tilsynstemaer, den andre halvparten
er ”felles nasjonalt tilsyn”. I disse tilsynene er omfang og tema bestemt fra sentralt hold
og gjenspeiler nasjonale satsinger (UDIR, 2015d: 5). Høsten 2010 ble det gjennomført
felles nasjonalt tilsyn med temaet ”Elevens psykososiale miljø, kapittel 9a i
opplæringsloven”. Welstad og Warp har gått igjennom tilsynsrapporten og mener det er
tre funn som er særlig interessante (Welstad og Warp, 2011: 11):
1. Skolene fatter så å si ikke enkeltvedtak når det gjelder det individrettede
arbeidet etter oppll § 9a-3 tredje ledd. Dette gjelder om lag 90% av skolene som
har fått pålegg.
2. Mangler ved skolens forebyggende arbeid, særlig mangelfull bruk av evaluering,
planer og rutiner, jf. oppll § 9a-3 og 9a-4. ette gjelder om lag 70% av skolene som
har fått pålegg.
3. Brukermedvirkningen som er beskrevet i oppll kap. 9a-5 og kap. 11, er i for liten
grad til stede. Denne innebærer at elever og foreldre skal engasjeres i
planlegging og gjennomføring av skolens arbeid med skole og læringsmiljøet.
Dette gjelder om lag 70% av skolene som har fått pålegg.
Det første funnet kjenner vi igjen fra både intervjuer og annen forskning på
enkeltvedtaksformen som jeg tidligere har gått igjennom. Funnene om mangler på
skolens forebyggende arbeid og brukermedvirkning, er kanskje ikke så overraskende
hvis man ser det i sammenheng med manglende enkeltvedtak og individrettet arbeid.
90% og 70% av skolene i tilsynet er svært mange. I tilsynet gjort i 2015 kan vi lese at
fylkesmennene ikke fant brudd på lovverket i totalt 13% av tilsynene. Dette er i alle fall
en liten nedgang fra 2010, noe som tyder på at stadig flere skoleeiere har systemer som
oppfyller opplæringsloven kapittel 9a. I dette tilsynet fant de mange av de samme
bruddene som i felles nasjonalt tilsyn (UDIR, 2015d: 20).
Makt- og demokratiutredningen mener tilsyn og klageordninger bidrar til
rettsliggjøringen. De skriver at når domstolliknende organer og andre organer som
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fatter vedtak utenfor den direkte folkevalgte beslutningskjede, i dette tilfellet
fylkesmennene, bidrar dette til rettsskapningen gjennom å fortolke og anvende
regelverket på enkeltsaker. Videre mener de at det kan skilles mellom klagebehandling
og tilsyn. Klageorganer fatter vedtak i saker som direkte berører enkeltpersoner, mens
tilsynene har som oppgave å føre tilsyn og kontroll med både offentlig sektor og private
virksomheter. Begge fatter imidlertid vedtak med direkte betydning for det offentlige
myndighetsområde, i noen grad med endelig virkning. Ved å gjøre dette bidrar de til å
fastlegge området for offentlig myndighetsutøvelse, gjennom tolkning og anvendelse av
det regelverk de er satt til å forvalte (St.meld. nr. 17, 2004-2005: 60). I dette tilfellet er
fylkesmennene både klageorgan og tilsynsorgan. Selv om maktutredningen generelt
maler et ganske negativt bilde av rettsliggjøring, tolker jeg ikke maktutredningen som
bare negativ til tilsynsordningen, så lenge den ikke går på akkord med folkevalgte
organers bestemmelser. De sier blant annet at regjeringen ønsker at det statlige tilsyn
gis muligheter og forutsetninger for å ivareta en sentral rolle som borgernes og
brukernes garantister for at offentlig myndighetsutøvelse holder de krav og standarder
som regjeringen og Stortinget setter. Likevel må det være et mål at tilsynene ikke
foretar avveininger som er politiske i sin karakter, men at disse fortsatt ligger hos de
folkevalgte organer. De ser det som viktig at en balanse trekkes mellom hensynet til
fleksibilitet, borgernes rettssikkerhet og mulighet for å forutse sin rettsstilling på den
ene siden, og hensynet til de folkevalgtes mulighet for fortsatt direkte kontroll over
politiske områder på den annen side (St.meld. nr. 17, 2004-2005: 61).
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7 Mobbesaker i retten
Til tross for tilsyn, klageordninger og regelverk som skal sikre barns rettssikkerhet og
vern mot mobbing i skolen, er det stadig flere som velger å ta mobbesaken sin til retten.
Hvorfor er det sånn? Er retten veien å gå i saker som dette? Og ikke minst, har det noen
hensikt?
Selv om opplæringsloven har egen straffeparagraf, § 9a-7, fantes det ifølge Welstad og
Warps undersøkelse i 2011 ingen rettsavgjørelser hvor opplæringslovens
straffebestemmelse for brudd på kapittel 9a var anvendt. De konkluderte derfor med at
bestemmelsen ikke blir brukt i praksis (Welstad og Warp, 2011: 39). Det har likevel
vært noen mobbesaker i retten før 2011, men disse sakene har stort sett vært
erstatningssaker som følger av senskader av mobbing, hvor det ikke har vært tale om
straffegrunnlag, men om erstatningsgrunnlag. Welstad og Warps undersøkelse fant fem
saker hvor psykososialt miljø og mobbing har vært tema. Sakene har et tidsspenn på 13
år, 1996-2009 (Welstad og Warp, 2011: 12). Sandra Vaal Flaatten gjorde en liknende
undersøkelse i 2009, hvor hun så på antall mobbesaker i retten og hvor ofte offeret vant
i disse sakene. Hun konkluderte med at ingen erstatningssaker som omhandlet mobbing
hadde vunnet frem i rettssystemet. I enkelte tilfeller vant saksøker i tingretten, men
tapte etter anke i lagmannsretten (Flaatten, 2009: 4). Ved å benytte meg av samme
søkemetode som Welstad og Warp, har jeg funnet at det har vært seks tingrettsdommer
med ansvarsgrunnlag etter opplæringsloven § 9a-3 etter 2009. Metoden har vært å søke
i lovdata.no og rettsdata.no på søkeordene ”mobbing”, ”opplæringslov” og ”erstatning”,
med søk i alle rettsinstanser (Welstad og Warp, 2011: 11). Følgende kommer en
oversikt over resultatene i søket. Tabellen inneholder navn på saken, hvilke paragrafer
som ble lagt til grunn, hvilken domstol saken ble ført i, og eventuelle anker.
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Saksnr.

Søksmål og paragraf

TIKSA201085491

Erstatningssak mot
Kristiansand
kommune, senskader
av mobbing i skolen
Skl § 2-1
Oppll § 9a-3

LA-2010204975
HR 2012241-A
TSTRO201536958

TKISA2012152831
TAUG2009201181

LF-2016102544
TNOMO2015109416
LF-201634126
TINTR201556529
(Figur 2)

Dom i
tingretten
Kommunen
frikjennes

Dom i
lagmannsretten
Kommunen
dømmes

Anke til
Høyesterett
Anke forkastet,
Lagmannsrettens dom står

Erstatningssak mot
Trondheim kommune,
senskader av mobbing
i skolen
Oppll § 9a-8
Oppll § 9a-3
Erstatningssak mot X
kommune, senskader
av mobbing i skolen
Skl § 2-1
Oppll § 9a-3
Erstatningssak mot X
kommune, mangelfull
undervisning og tapt
skoleår grunnet
mobbing
Skl § 2-1
Oppll § 9a-3
Erstatning mot X
kommune grunnet
mobbing i skolen
Skl § 2-1
Oppll § 9a-3

Kommunen Ingen anke
dømmes

Kommunen Kommunen
frifinnes
frifinnes

Nektet anke

Erstatningssak mot X
kommune
Grunnet manglende
tiltak mot mobbing
Skl § 2-1
Oppll § 9a-3

Kommunen Kommunen
frifinnes
dømmes

Ingen anke

Kommunen Ingen anke
dømmes

Kommunen Ingen anke
frifinnes
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Som det fremkommer i tabellen har alle seks sakene tilknytning til oppll § 9a-3. Fem av
seks saker har erstatningsgrunnlag i skadeerstatningsloven § 2-1. Dette fordi oppll § 9a8, som den sjette saken henviser til, sier at dersom det er påvist brudd på reglene om
psykososialt miljø etter kap. 9a, skal reglene i skadeerstatningsloven § 2-1 benyttes.
Altså er alle disse sakene såkalte ”mobbesaker” selv om skadeerstatningsloven benyttes
som erstatningsgrunnlag.
I Skl §2-1 første ledd fremgår det at ”Arbeidsgiver svarer for skade som voldes forsettlig
eller uaktsomt under arbeidstakers utføring av arbeid eller verv for arbeidsgiveren, idet
hensyn tas til om de krav skadelidte med rimelighet kan stille til virksomheten eller
tjenesten, er tilsidesatt ” (Skl § 2-1 (1)). Videre presiseres det i annet ledd at ”Med
arbeidsgiver menes her det offentlige og enhver annen som i eller utenfor
ervervsvirksomheten har noen i sin tjeneste.” (Skl § 2-1(2)). I dette tilfellet er skoleeier,
som vanligvis er kommunen eller fylkeskommunen, arbeidsgiver og dermed
erstatningsansvarlig.
Altså har det vært seks mobbesaker oppe i rettssystemet fra 2009-2016. I disse sakene
ble fire av kommunene dømt og to frifunnet, noen med anker til lagmannsretten og til
Høyesterett. Saken som ble anket til Høyesterett vil heretter blir omtalt som
”Høyesterettsdommen”. I likhet med Welstad og Warps rapport, inneholder denne
tabellen bare de sakene som er tilgjengelig via Lovdata og Rettsdata. Dessverre kommer
ikke alle tingrettsdommer automatisk inn i Lovdata og Rettsdatas databaser, slik som
lagmannsdommer og Høyesterettsdommer gjør. Det kan derfor tenkes at det finnes
flere mobbesaker enn de som jeg har sett på her. I følge Lovdatas systemer er det kun
Oslo tingrett som automatisk sender saker til Lovdata, ellers er det tingrettene selv som
velger om de vil sende dem inn eller ikke. For å få en fullstendig oversikt må man derfor
ha saksnummer og kontakte hver enkelt tingrett for dokumentene, noe som er en svært
tidkrevende jobb.
I tillegg til de sakene vi finner i Lovdata og Rettsdata, vet vi at noen saker ikke kommer
til domstolene i det hele tatt, men har blitt avgjort i form av bøter gitt av politi og
påtalemyndighet. Mellom 2013 og 2016 har fem foretaksstraffer blitt delt ut, uten bruk
av domstol, til fire ulike kommuner for brudd på opplæringsloven kap. 9a. En av
kommunene ble på kort tid dømt to ganger. Foretaksstraffene varierer mellom 30 000kr
og 100 000kr (Pulk og Somby, 2015; Gullvik, 2016). Dette er saker som har vært omtalt
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i pressen og er dermed kjent for allmennheten. Dommene som finnes i Lovdata og
Rettsdata kombinert med foretaksstraffene omtalt i pressen viser 11 ulike saker over en
periode på 7 år. Dommene som er anket videre er fortsatt bare talt opp som én sak.
Dette viser en økning i antall saker sammenliknet med Welstad og Warps funn fra 2011,
fem saker over en periode på 13 år (Welstad og Warp, 2011: 12), og Flaattens funn fra
2009, 7 saker over en periode 12 år (Flaatten, 2009: 4).
Det har nå gått 6 år siden Welstad og Warps rapport og 8 år siden Flaattens rapport, og
vi vet nå at det har vært noen saker i rettssystemet hvor også opplæringsloven §9a-7
har blitt brukt. I tillegg til at kommunen ble ilagt foretaksstraff, ble rektoren på den
aktuelle skolen dømt for brudd på opplæringsloven, med påtaleunnlatelse som
straffereaksjon (Intervju 5). Påtaleunnlatelse innebærer konstatering av skyld, og er
derfor en straffereaksjon, men det reises ikke tiltale selv om saken anses som godt nok
bevist til å ta ut tiltale (strpl § 69). Det betyr likevel ikke at personen er frifunnet.
Det at fire kommuner er dømt på tre år tyder kanskje på at det vil bli mer vanlig å bruke
opplæringsloven § 9a-7 som straffebestemmelse.
For mine øvrige informanter, som alle har en eller annen form for rettslig avgjørelse i
mobbesaker, varier utfallene mellom:
-

”Mikkel” vant erstatningssaken mot kommunen, og ble tilkjent 100 000kr i
erstatning. Det ble påvist brudd på opplæringsloven § 9a-3 (Intervju 1).

-

”Evas” foreldre anmeldte skolen for brudd på Opplæringsloven kap. 9a, noe som
resulterte i at skoleeier ble idømt forelegg på 50 000kr. Skolen vedtok forelegget
(Intervju 2).

-

”Fredriks” foreldre vant erstatningssak mot kommunen, hvor
arbeidsgiveransvar, erstatningsansvar og brudd på opplæringsloven kap. 9a lå til
grunn. I tillegg ble to av Fredriks mobbere dømt til bøter og betinget fengsel 8 år
tidligere i en egen rettssak mot dem (Intervju 3).

-

”Odas” foreldre gikk til sak mot kommunen på grunnlag av brudd på
opplæringsloven § 9a-3. De tapte saken i tingretten, på grunn av for lite bevis, og
venter nå på ny runde i lagmannsretten (Intervju 4).
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Fem tilfeller av brudd og sanksjoner på opplæringsloven er likevel svært lite, med tanke
på hvor mange barn som opplever mobbing hver eneste dag. Så hvorfor er det så få
saker som vinner frem?
Det er nok en sammensatt forklaring på dette. Barneombudet spurte Riksadvokaten om
innspill på nettopp spørsmålet om hvorfor så mange saker ender i henleggelse, og fikk
til svar at ”Straffesaker ofte ikke er egnet som konfliktløsning i saker etter
opplæringsloven” (Barneombudet 2009: 22). Andre årsaker er særlig knyttet til bevis
og at det er vanskelig å påvise årsakssammenheng. For å bli erstatningsansvarlig i norsk
erstatningsrett er det tre grunnvilkår som må oppfylles. Alle disse vilkårene må være
oppfylt for at et erstatningsansvar blir aktuelt (Flaatten, 2009: 2):
1. Det må foreligge et ansvarsgrunnlag
2. Det må foreligge et økonomisk tap eller en betydelig personskade
3. Det må foreligge påregnelig eller adekvat årsakssammenheng mellom den
skadevoldende handling eller unnlatelse og skaden/tapet
En annen årsak til at få saker når frem kan være at konsekvensene av psykososiale
skader kan være lite synlige før det har gått for lang tid og at saken av den grunn blir
foreldet (Welstad og Warp, 2011: 40).

7.1 Foreldelsesfrist
I 2013 ble foreldelsesfristen i opplæringsloven § 9a-7 forlenget fra 2 til 5 år, jf. annet
ledd. Årsaken til dette var å gjøre det lettere å gå til straffesak, gi en mer rettferdighet i
enkeltsaker og på sikt ha en forebyggende effekt på det psykososiale skolemiljøet. En
streng og effektiv straffebestemmelse vil vise alvoret for denne type saker og vil ha en
signaleffekt for aktuelle aktører (Prop. 129 L, 2012-2013: 61). Med en forlengelse av
foreldelsesfristen vil hovedprinsippet om at foreldelsesfristen skal være knyttet til
strafferammen være brutt.
Foreldelsesfristen begynner å løpe fra den dagen det straffbare forholdet er opphørt
eller virkningen er inntrådt. For eksempel må en siktelse tas ut mot en skole som har
brutt opplæringsloven innen to år etter at virkningen av overtredelsen har inntrådt, for
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eksempel at psykiske skadevirkninger har vist seg for den som er fornærmet (Prop. 129
L, 2012-2013: 62). På denne måten kan personer som har blitt mobbet på barneskolen,
men som i dag er voksne, prøve saken sin for retten. Det kan hende at de i voksen alder
merker de psykiske skadevirkningene av mobbingen, eller at de får påvist
årsakssammenhengen mellom disse, og da velger å gå til sak mot sin gamle skole.
Foreldelsesfristen begynner altså ikke å løpe fra den dagen man går ut av skolen.
Som tidligere nevnt er foreldelsesfristen vanligvis 2 år i saker som har samme
straffenivå som § 9a-7. Hvorfor skal brudd på opplæringsloven ha lengre foreldelsesfrist
enn andre straffesaker? Departementet mener at fornærmede i slike saker er elever
som på grunn av sin alder og umodenhet har dårligere forutsetninger for å ivareta sine
interesser enn en skoleeier som er representert av voksne personer. Normalt vil dette
innebære at det vil ta tid for den fornærmede å vurdere om skade er lidt og eventuelt
hva personen vil gjøre med situasjonen. Dette kan tale for at hensynet til lovbryteren
må vike slik at en fornærmet får lengre tid til å vurdere om det bør reises straffesak
(Prop. 129 L, 2012-2013: 63).
En av kritikkene mot forslaget om å forlenge foreldelsesfristen var at det ville føre til
økt rettsliggjøring av skolen. Dette var ikke departementet enig i. De mente at det aldri
har vært et mål at saker om brudd på psykososialt miljø skal løses gjennom
straffesøksmål. Det er uansett er viktig å markere gjennom loven at slike brudd er
alvorlige og kan føre til straff. De tror heller ikke at forlenget foreldelsesfrist vil føre til
et stort press på domstolene med slike saker, men at det vil være til hjelp i de få sakene
som kan bli aktuelle (Prop. 129 L, 2012-2013: 66). Om den økte foreldelsesfristen har
gjort at flere saker har kommet frem i retten er vanskelig å vite, men som vi har sett har
vi hatt flere saker oppe etter at den nye fristen ble innført. Derfor kan det godt tenkes at
det har vært en medvirkende årsak. Som nevnt var det flere forskere som mente at 2 års
foreldelsesfrist kunne være en av årsakene til at vi hadde så få saker oppe i retten.
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7.2 Bevisbyrde
I likhet med foreldelsesfristen ble også kravene om bevisbyrde endret i 2013. Frem til
2013 hadde sakfører hele bevisbyrden, noe som innebar at mobbeofferet måtte bevise
at den var blitt mobbet, at skolen visste om det og at skolen ikke gjorde nok for å stoppe
det. Det sier seg selv at dette vil være en utfordring for hvem som helst å bevise.
Et eventuelt erstatningsansvar for brudd på opplæringsloven vil, som tidligere nevnt,
følge bestemmelsen i skadeerstatningsloven om arbeidsgiveransvar i § 2-1 første ledd.
Denne gir i korte trekk skoleeier ansvar for de ansattes handlinger. Denne
bestemmelsen gir arbeidsgiver et objektivt ansvar for sine ansattes forsettlige og
uaktsomme handlinger (Prop. 129 L, 2012-2013: 44). Det er på dette grunnlaget flere
mobbeofre har vunnet frem med sine saker i retten (Flaatten, 2009: 3).
Som nevnt ovenfor er det i norsk erstatningsrett tre grunnvilkår som må bevises for å få
tilkjent erstatning. Før 2013 var det skadelidtes ansvar å bevise disse:
-

Ansvarsgrunnlag
Skadelidte må bevise at skadevolderen gjennom ansvarsbetingende atferd har
forårsaket en skade og et økonomisk tap for den skadelidte. Å påvise at skolen er
ansvarlig kan være vanskelig fordi det ofte ikke er en enkelt ansatt som kan
bebreides for uaktsomhet alene.

-

Økonomisk tap
Skadelidte må også være rammet av et økonomisk tap. Skader av psykisk art som
følge av dårlig psykososialt skolemiljø kan gi utslag i tap av inntektsevne. Det kan
dog ta mange år før det økonomiske tapet vil vise seg.

-

Årsakssammenheng
Den skadelidte må påvise at det er påregnelig årsakssammenheng mellom det
erstatningsbetingende forholdet og skaden. Det må påvises at skaden og det
økonomiske tapet er forårsaket av unnlatt eller mangelfull oppfølging av det
psykososiale miljøet fra skolens side, ofte mange år tilbake i tid (Prop. 129 L,
2012-2013: 45).

77

I og med at det i mange tilfeller kan være nærmest umulig for skadelidte å påvise at
disse vilkårene er oppfylt, foreslo departementet å dele bevisbyrden mellom saksøker
og saksøkte for det første vilkåret, altså ansvarsgrunnlaget. Dersom en elev legger frem
opplysninger som gir grunn til å tro at skoleeier i en sak ikke har overholdt sine
forpliktelser overfor eleven, må skoleeier sannsynliggjøre at den har handlet som den
skal og at den ikke kan bebreides. For å fri seg fra anklagene må skoleeieren etablere en
bevisovervekt på mer enn 50% sannsynlighet for at de har gjort som de skal overfor
elevens psykososiale miljø (Prop. 129 L, 2012-2013: 48). Departementet begrunner
også lovendringen med at det ujevne styrkeforholdet mellom partene er et viktig
hensyn å ta i en mer rettferdig bevisfordeling. En elev har plikt til å oppholde seg i
skolen og vil derfor alltid forbli den svakeste parten i forholdet. Videre påpeker de at
siden skadelidte først må påvise at det har skjedd et tilfelle av mobbing vil dette bidra til
å forhindre at skadevolder risikerer grunnløse søksmål med påstand om unnlatt eller
mangelfull oppfølging av saker om psykososialt skolemiljø (Prop. 129 L, 2012-2013:
49). Også dette forslaget ble kritisert for å rettsliggjøre skolen ytterligere. Blant annet
uttalte Universitets- og høyskolerådet at de var bekymret for en stadig sterkere
rettsliggjøring av skolen, fordi det kan medføre at ressurser flyttes vekk fra skolens
primæroppgaver (Prop. 129 L, 2012-2013: 55). I mitt intervju med rektoren fra en
tidligere dømt skole, kom vi også inn på dette temaet. Han hadde helt tydelige meninger
om dette, og var enig med kritikken til Universitets- og høyskolerådet om
rettsliggjøringen som et problem:
”Dokumentasjonskravet for jurister og for oss som skole er to helt forskjellige ting, og krasjer
skikkelig. Muligheten for å dokumentere en god jobb for en skole er veldig vanskelig. Det høres lett
ut, men det er ikke det. (…) Hvis vi hele tiden skal dokumentere hva vi som skole gjør bra og så mye
som ønskelig, har vi ikke kapasitet til å følge opp ungene like godt. Så jeg står i en diskusjon med
meg selv hvor jeg må gjøre valg. Mitt fokus er at elevene våre skal ha det bra, og at det er dette vi
skal bruke tid på. Det er også slik jeg oppfatter loven. Men fylkesmannen og rettsapparatet vil at jeg
skal dokumentere alt jeg gjør, på en sånn måte at da kan jeg ikke gjør det skikkelig. Så det er en helt
klar konflikt. Dokumentasjonskravet er så høyt at vi må gjøre vurderinger, og gjør oss dermed
svakere i neste runde.” (Intervju 6).

Her mener altså rektoren at dokumentasjonskravet er for strengt for at skolen skal få
tid til både oppfølging av elevene og god nok dokumentasjon.
Departementet derimot, var ikke enig i kritikken, og mente at justeringen i lovverket
var såpass liten og at skoleeier uansett har en plikt til å ha forsvarlige systemer for
oppfølging og dokumentasjon av det psykososiale miljøet. Dokumentasjonen skal være
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der uansett, og vil derfor ikke skape merarbeid for skolene (Prop. 129 L, 2012-2013:
58).
Vi kan ikke vite sikkert om delt bevisbyrde har bidratt til den antatte økningen av saker
i retten, men det vil uansett gjøre det litt lettere for mobbeoffer å bevise deres side av
saken. Både endringen av foreldelsesfristen og delt bevisbyrde har hatt som mål å senke
terskelen for å saksøke, og det er all grunn til å tro at det har bidratt til bedre posisjon
for ofrene.

7.3 Å ta saken sin til retten
Welstad og Warp (2011) skriver i sin rapport hvorfor ofre velger å ikke anmelde brudd
på opplæringsloven. Blant annet mener de at barna og foreldrenes nære relasjon til
lærerne og skolen må sees i sammenheng med ønske om å anvende straff som
bøtemiddel. Det samme gjelder fylkesmennene og deres nære relasjon til skolene, som
tidligere nevnt. Welstad og Warp viser til Olaussens midlertidige rapport fra 2010 som
viste at jo mer opplysninger folk vet om gjerningsmann og hendelsesforløp, desto
mindre villig blir en til å ilegge straff. (Welstad og Warp, 2011: 43). Olaussen viser i sin
endelige utgivelse av rapporten fra 2013, at svært mange informanter ga svar som
måtte oppfattes som kritiske til straffenivået. På et generelt grunnlag mente 68% av de
spurte at straffene i Norge stort sett er for milde, og 63% gikk inn for lengre
fengselsstraffer (Olaussen, 2013: 32). Videre viste undersøkelsen at når informantene
var informerte om omstendighetene rundt en sak og selv skulle foreslå straff for ulike
lovbrudd, ville ikke flertallet gi strengere straffer enn det faktiske straffenivået. I alle
eksempelsakene ville informantene bruke ubetinget fengsel mindre enn det faktiske
straffenivået tilsier. I noen saker var det også et betydelig gap mellom straffen
informantene selv ville gitt og det faktiske straffenivået (Olaussen, 2013: 101).
Undersøkelsen viste, med metodiske spørsmål, hvor stor forskjell det var mellom den
informerte og den uinformerte rettsfølelse. Altså ønsker ikke folk flest så harde straffer
når de kjenner til flere opplysninger i saken, og kan se saken fra et litt større perspektiv.
I skolesammenheng kan det tenkes at elever og foreldre vegrer seg for å anmelde fordi
de kjenner lærerne og rektor godt, og de vet at noen av lærerne gjør en god jobb eller de
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ser at skolen generelt gjør en god innsats både når det kommer til mobbing og på det
generelle plan.
En annen teori Welstag og Warp benytter for å forklare vegring mot å anmelde, er
usikkerhet til hendelsesforløpet. De mener at hva som oppleves som krenkende atferd
er svært subjektivt. Derfor vil både foreldre og skole ofte være usikre på barnets
opplevelse av situasjonen. Usikkerheten rundt alvorligheten av hendelsen kan være
årsaken til at straffebestemmelsen ikke blir påberopt. I tillegg nevner de to, som vi
allerede har vært inne på, at å finne nok bevis og dokumentasjon i en slik sak kan være
utfordrende for ofrene (Welstad, Warp: 2011: 44).
Så hva får noen til å ta steget med å faktisk anmelde disse forholdene? Dette spurte jeg
mine informanter om, og fikk overraskende nok noenlunde det samme svaret hos dem
alle. Nemlig: ”Vi ønsket å bli trodd på”. Det handler altså om rettferdighetsnormen. Hos
flere av mine informanter hadde mobbingen vært en årelang kamp mellom ofrene og
skolen. Gang på gang hadde de muntlig og skriftlig gitt sin bekymring til skolen uten at
skolen gjorde noe fornuftig med problemet. ”Evas” mor opplevde å bli sett på som en
”vanskelig” mor av skolen til Eva. En mor som stadig klaget og aldri ble fornøyd, mens
hun i virkeligheten kjempet for en datter som hver dag ble mobbet både fysisk og
psykisk. Hun kjempet mot enkeltvedtak som ikke på noen måte bedret læringsmiljøet til
Eva, og som byttet skole i håp om bedring. Noe av mobbingen var så grov og
trakasserende at mor ville at skolen skulle anmelde dette. Siden mobbingen hadde
skjedd i skoletiden eller med tilknytning til ting som hadde foregått på skolen. Mor
ønsket ikke stå i konflikt med andre foreldre på grunn av ting som hadde skjedd i
skoletiden. Dette gikk helt til rådmannen, som nektet å anmelde forholdene. Evas mor
fortelte at:
” Vi var så langt nede at vi turte ikke anmelde. Flere foreldre tok avstand fra oss som familie og
disse følte seg uthengt etter at vi byttet skole. Derfor anmeldte vi ikke, noe vi angrer på. Vi ba om
enkeltvedtak i stede, og fikk dette. De nye tiltakene var som tidligere ganske dårlige, og vi klarte
ikke å se hvordan dette skulle virke for et bedre læringsmiljø. Men disse tiltakene hadde mer preg
av sosial trening av Eva i stede for å sikte på å stoppe krenkelsene av henne, selv om Eva aldri har
hatt noen diagnoser eller annet som skulle tilsi at hun hadde behov for sosial trening.” (Intervju 2).

Etter å ha kontaktet fylkesmannen som gikk inn for et hendelsesbasert tilsyn, som
innebar en grundig kartlegging med intervju av både kommuneledelse, skoleledelse,
lærere, Evas foreldre og Eva selv, gikk Evas mor med all dokumentasjon til politiet og
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anmeldte saken. Saken resulterte i forelegg til kommunen for brudd på
opplæringsloven.
Evas tilfelle er ikke unikt. ”Fredriks” mor fortalte at det var høyesterettsdommen som
fikk dem til å tørre å anmelde deres sak. Etter mange år med mobbing i skolen fulgte
Fredriks familie nøye med når det endelig var kommet en mobbesak til høyesterett.
Moren opplevde at deres sak var så lik høyesterettssaken at de følte at de kunne ha en
sjanse de også. Hun mente at alle mobbesaker er veldig like, så like at man faktisk kan
sitte med et kryss-skjema og sammenligne. ”Det er de samme opplevelsene og de
samme mønstrene fra skolene” (Intervju 3). Dette poenget kan støttes av funnene i
felles nasjonalt tilsyn. Som beskrevet ovenfor fikk hele 90% av skolene i tilsynet pålegg
om å fatte enkeltvedtak i §9a-3 saker. Altså kan det se ut til at det er vanligere å la være
å skrive enkeltvedtak enn å faktisk skrive dem. Da er det ikke rart at mange mobbesaker
virker like. Dette er i så fall et problem på et systematisk nivå og burde være mulig å
gjøre noe med.
Det at alle mine informanter var inne på at ” vi ville bli trodd” som årsak til at de
anmeldte saken sin, minner om maktutredningens forklaring om rettsliggjøring og
amerikanisering. Som jeg i et tidligere kapittel har gått igjennom ser man, ifølge maktog demokratiutredningen, en økende tendens i Norge til at konflikter blir søkt løst
gjennom rettsapparatet, og at spørsmål som tidligere ikke kom for domstolene nå blir
fremmet for disse. De mener at de siste 15 årene har man sett en markant økning i
antall saker som reises mot stat og kommune, blant annet i erstatningssaker. Årsaken
mener de er ideen om at ”noen må bære ansvar” og at man forfølger de muligheter som
systemet gir til å få sine rettigheter rettslig prøvd (St.meld. nr 17, 2004-2005: 55).
Mobbesaker kan altså se ut til å støtte opp om denne teorien. Svært mange av
mobbesakene som er oppe i retten i dag er rene erstatningssaker. Som nevnt tidligere
undersøkte Flaatten erstatningssaker i retten med bakgrunn i skolemobbing. For det
første fant hun at det var relativt få saker, men det største funnet var nok at ingen av
sakene hadde vunnet frem med et erstatningskrav overfor skolekommunen. I enkelte
tilfeller vant saksøker i tingretten, men tapte etter anke i lagmannsretten (Flaatten,
2009: 4). Dette var altså i 2009, og vi vet at erstatningssaker med bakgrunn i
skolemobbing har vunnet frem siden den gang. Årsaker til dette har jeg allerede
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redegjort for. I tillegg kan vi forklare argumentet med å ville bli trodd med Durkheims
teori om retten og den kollektive bevisstheten. Den kollektive bevisstheten, er som
forklart tidligere, verdiene og normene i samfunnet. Å bli trodd handler i stor grad om
verdien av rettferdighet og tillit. Dersom disse verdien ikke ivaretas, er det eksempel på
en trussel mot den kollektive bevisstheten og må, ifølge Durkheim, bekjempes gjennom
ulike former for sanksjoner. Rettens sanne og egentlige funksjon er å opprettholde den
sosiale solidariteten i samfunnet gjennom å bevare den kollektive bevisstheten
(Durkheim, 2013: 287). På den måten kan det å anmelde en mobbesak, på bakgrunn av
ønsket om å bli trodd, også forklares med Durkheims teori.

7.4 Eksperter i retten
På samme måte som at skoleledere møter problemer når de må anvende jus i sin
arbeidshverdag, møter dommere utfordringer når de får skolesaker i sine domstoler.
Jeg har tidligere vært inne på dette aspektet av rettsliggjøring, hvor makt- og
demokratiutredningen så på det som et problem at forhold som tidligere lå innenfor de
folkevalgtes kompetanseområde flyttes over til rettslige organer og de politiske
organers makt begrenses tilsvarende. I og med at domstolene ikke gjøres politisk
ansvarlige gjennom jevnlige valg, hevder utredningen at vedtaksmakt i mindre grad
følges av et tilsvarende politisk ansvar (St.meld. nr 17, 2004-2005: 55). Knut Papendorf
er en av dem som har tatt til motmæle i denne sammenhengen. Når domstolene får
saker som går utenfor deres vanlige kompetanseområde må de ta inn hjelp fra
eksperter utenfra, såkalt sakkyndige, for å avklare saken på en rettferdig måte. I
lagmannsretten kan de sakkyndige gjerne være en eller begge meddommerne, og i
tingretten kan den sakkyndige være et vitne som uttaler seg enten på saksøker eller
saksøktes vegne. På denne måten gjør retten seg avhengig av kunnskapsbaserte
systemer og deres tolkning av virkeligheten. Ved å benytte seg av eksperter med annen
fagbakgrunn enn hva juristene selv har, utvikler det seg en spesialiserings- og
kompleksitetstilvekst som medfører at ikke-juridiske profesjoners stemme i
rettsanvendelsen har blitt en viktig faktor for sluttresultatet (Papendorf, 2012: 196).
Selv om det høres ut som en ekstra rettssikkerhet for partene å ha en sakkyndig tilstede,
opplever flere sakkyndige i mobbesaker selv at deres vurderinger i praksis er relativt
82

lite verdt. Professor i pedagogikk Thomas Nordahl, uttalte i etterkant av en rettssak
hvor han var sakkyndig at ”Retten nedvurderer faget pedagogikk. Dommen forteller at
pedagogikk i juridisk forstand er lite verdt” (Flaatten, 2009: 5). Flaatten nevner flere
eksempler i sin artikkel, hvor tingretten ikke lot seg overbevise, verken av saksøker
selv, det sakkyndige vitnet eller andre vitner. Den sakkyndige uttalte seg til NRK om at
han var sjokkert over domsavgjørelsen, og at han var overbevist om at mobbeofferet
ville vinne saken. Han mente at dommeren var mer opptatt av forholdet rundt læreren
og undervisningssituasjonen, enn å gå inn på definisjonen av mobbing (Flaatten, 2009:
9; Iraki, 2008).

7.5 Straff og straffereaksjon
Man kan finne strafferettslige normer langt tilbake i tid, og jo lengre bak jo mer
barbariske er de. Durkheim forklarer dette med at den tradisjonelle strafferetten ikke
skal forstås ut fra straffens preventive virkninger. For straffen har ikke som sosial
funksjon å forhindre bestemte former for skadelig atferd. Forbrytelser må forstås som
en krenkelse av de kollektive følelser. Straffen må derfor sees på som samfunnets
kollektive hevn, som kan tilfredsstille de krenkede følelsene og kan fungere som en
gjenopprettelse eller forsterkelse av den kollektive bevissthet (Durkheim, 2013: 288).
En god rett er den som bidrar til å sveise samfunnet sammen, og for Durkheim er dette
en rett som bygger på å forsterke de gjeldende rettslige og moralske normene.
Avstraffelse av avvikere er et middel for å nå et større mål og må vurderes ut fra om det
tjener dette formålet. Det innebærer at det egentlig er likegyldig om den som stemples
som avviker faktisk har begått forbrytelser som han er anklaget for. Det kan være like
virkningsfullt å utpeke helt uskyldige som pålegges den byrde å bidra til samfunnets
opprettholdelse gjennom deres påleggelse av straff og fordømmelse (Dalberg-Larsen,
2013: 266). For Durkheim er ikke straffen et redskap myndighetene kan bruke for å
styre folks atferd, og ”straff som kriminalitetsbekjempelse” er et alt for snevert
perspektiv å bruke for å forstå straffens utspring og betydning. Straff er i stedet
fellesskapets reaksjon på at viktige verdier er krenket og fellesskapet truet (Giertsen,
2007: 324). Fellesskapet må altså reagere når noen truer den kollektive bevisstheten.
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Politi, domstoler og fengsler er vår tids måte å utforme noen grunnleggende sosiale
virksomheter på.
Andenæs på sin side er tilhenger av relative straffeteorier, hvor straff et tilsiktet onde
som skal fungere allmenn- og individualpreventivt for å forhindre fremtidige lovbrudd. I
følge Andenæs er også dette det vanligste synet på straff i dag (Andenæs, 1997: 63).
Allmennprevensjon betyr at man ved å straffe lovbryteren tar sikte på å påvirke andre
enn den enkelte lovbryter, slik at de ikke begår lovbrudd. Tanken er at straffen skal
være nyttig og bidra til å redusere kriminalitetsomfanget ved å virke avskrekkende,
moraldannende og vanedannende (Schafft, 2007: 290). Teorien om straffens
allmennpreventive virkning bygger på forutsetningen at individenes atferd er et
resultat av rasjonelle valg, bestemt av at mennesket vil oppnå mest mulig nytte og minst
mulig omkostninger. Straffetrusselen skal virke oppdragende og straffen skal utgjøre en
så stor omkostning at individet heller vil være lovlydig (Schafft, 2007: 291).
Grunntanken til individualprevensjonen er at straffen skal rette seg mot den enkelte
som har brutt en lov. Straffen skal virke slik at den dømte ikke faller tilbake til nye
ulovligheter etter han har sonet ferdig. Derfor måles ofte effekten av
individualpreventive tiltak i tilbakefall (Larsson, 2007: 275). De vanligste måtene
straffen antas å virke individualpreventivt på er ved rehabilitering/ resosialisering, ved
helbredelse, ved uskadeliggjøring/ inkapasitering, og ved avskrekking. I dette tilfellet vil
nok avskrekking være det mest aktuelle. Her vil den dømte møte en reaksjon som er så
tung og ubehagelig at tanken på å begå nye lovbrudd synes utenkelig (Larsson, 2007:
276). Dette kan sies å ha fungert til en viss grad hos rektoren jeg intervjuet. Hans skole
har tidligere blitt dømt i en mobbesak, noe han gjør alt for å unngå skal skje igjen, til
tross for den nå delte bevisbyrden. Han sier at dommen har vært en stor belastning,
både for han og lærerne ved skolen:
”Jeg var ansvarlig for en skole som var dømt for mobbing. Når en sånn dom kommer, og skyld og
skamfølelsen kommer, da rammer det midt i grunnmuren på vår profesjonelle identitet. Vi må ta
diskusjoner på om vi klarer å nå de målene vi setter oss. Kommunen er domfelt, men det er skolen
som har fått den menneskelige dommen. Vi blir fremdeles spurt om det ikke var vår skole som ble
dømt i den saken. ” (Intervju 6).
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I tillegg forteller rektoren at deres rutiner for å skrive enkeltvedtak har blitt mye
strengere:
”Det ble gjort en uformell undersøkelse av (en avis) i (to nabofylker) på hvor mange vedtak vi gjør i
løpet av et år. Vår skole ”scoret” høyt på denne undersøkelsen. Vi har godt miljø, men lav terskel
for å skrive vedtak. Vi kjenner jo på at en slik situasjon ikke skal skje igjen. Det er kanskje
drivkraften til å skrive mange vedtak.” (Intervju 6, mine parenteser).

Utfra denne uttalelsen ser det ut til at individualprevensjonen har fungert etter sin
hensikt. Skolen dokumenterer og skriver enkeltvedtak oftere enn de kanskje ville gjort
uten en tidligere domfellelse, for som han sier selv: ”Hva om vi blir dømt to ganger?”
(intervju 6).
Når det kommer til straffens sanksjonsmetoder varierer dette, av økonomiske grunner,
fra samfunn til samfunn. Aubert skrev i 1972 at fengselsstraffen var den mest omtalte
straffeart, og ”idealtypen” av strafferettslige reaksjoner (Aubert, 1972: 103). Aubert
mente at fengselsstraffen i stor utstrekning var blitt erstattet med bøter. Gode levevilkår
og humanisering av fengslene gjorde boten til den økonomisk mest hensiktsmessige
straffemetoden. I tillegg bidro den økte mengden ordensforskrifter til økt bruk av bøter,
fordi man ikke ville godtatt fengselsstraff for brudd på slike overtredelser (Aubert,
1972: 106). Det er grunn til å tro at dette fortsatt er gjeldende i dag. Selv om fengsel er
den vanligste reaksjonen ved alvorlig kriminalitet, utgjør de bare en liten del av det
totale antallet strafferettslige reaksjoner. Ved mindre alvorlig lovbrudd dominerer
bøtestraffen (Kvam, 2014: 249). I følge Aubert lar bøter lovovertrederen fortsette sitt
vante liv, uten store avbrekk. Hans økonomiske liv blir forverret, men som regel ikke
vesentlig. I tillegg blir hans omgivelser stort sett de samme som før, så lenge
offentligheten holdes utenfor (Aubert, 1972: 126). Videre sier Aubert at forutsetningen
for at bøter skal virke avskrekkende er at den er såpass høy at den gjør det til fordel å
være lovlydig (Aubert, 1972: 128).
På bakgrunn av dette ville det være interessant å høre hvilke formeninger mine
informanter hadde om straff som brudd på opplæringsloven. Opplæringsloven har egen
straffeparagraf; ”den som forsettlig eller uaktsomt bryter kravene i opplæringsloven
dømmes til inntil 3 måneders fengsel eller bøter, eller begge deler” (Oppll §9a-7).
Straffen kan ilegges både skoleeier og enkeltpersoner. Til nå har ingen blitt dømt til
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fengsel, og så vidt jeg kjenner til har det til nå kun vært 5 tilfeller av bøter som
straffereaksjon på bakgrunn av brudd på opplæringsloven. Men er en økonomisk straff
en fornuftig straffereaksjon? Jeg spurte mine informanter om nettopp dette.
Fredriks mor svarte dette:
”Jeg tenker at et er en grei reaksjon. Fordi det er økonomi man alltid tenker. Jeg tror jo skolene har
forsikret seg, og derfor tror jeg ikke det går fra kommunekassa. Men jeg tenker det er viktig at det
svir på pungen. For det er det språket de forstår. Barn bør ha samme rettigheter som voksne, som
har arbeidstilsynet som kan stenge arbeidsplasser som ikke følger lovverket. Barn bør også ha en
uavhengig klageinstans som går inn å bøtelegger og stenger skoler som er farlig for barn. Hvis ikke
vil det bare fortsette og fortsette, og det er bare de skolene og skoleeierne som ønsker og har et
engasjement som trår til, og sånn kan vi ikke ha det. Alle må ha et engasjement for dette.” (Intervju
3).

Mikkel var opptatt av at kommuner med allerede dårlig økonomi, ville stå enda
dårligere rustet til å håndtere neste mobbesak. Og at i stedet for å bruke masse penger
på bøter, bør fattige kommuner bruke pengene til skolevesenet og PPT. ” Man bør heller
lære av sine feil og tenke at dette skal vi jobbe for at ikke skjer igjen.” (Intervju 1). I
stedet for økonomisk straff foreslo han at:
”I alvorlige saker, kan det kanskje gå utover rektorens eller inspektørens stilling. Hvis de etter
pålegg om å ordne opp i saken fortsatt ikke får ordnet opp i miljøet, får de finne seg en annen jobb.
Det er jo ganske alvorlig, du sitter i en rektor eller inspektørstilling, eller lærer, der du samtidig
som du har ansvar for at barna skal lære, har du også ansvar for miljøet deres. At de skal lære i et
miljø rundt seg som gir deg trygghet til å utvikle seg som elev og som menneske.” (Intervju 1).

Bot som straffereaksjon betydde ingenting for Oda, ifølge hennes mor.
”Det er det å bli trodd og forstått som er viktig. Men det er klart at pengene for henne vil gjøre at
hun kan kjøpe seg litt fri fra traumene, og gjøre at hun kan komme seg litt vekk fra hjemplassen
med alt det vonde. Det er viktig at noen kjemper på og kjemper for en høy erstatning, for det baner
vei for oss andre.” (Intervju 4).

Det å bli trodd og forstått kan, som tidligere nevnt, knyttes til Durkheims teori om
normenes betydning i samfunnet. At noen mobbeoffer ikke føler seg trodd kan tolkes
som en krenkende følelse, jf. Durkheim. Ved å straffe skolene eller kommunene
tilfredsstilles de krenkende følelsene, og (bøte)straffen bidrar til å gjenopprette ofrenes
verdier og forsterker dermed den kollektive bevisstheten.
Jeg stilte også spørsmål om økonomisk straff til rektoren jeg intervjuet, for å se om det
var store forskjeller i svaret fra en som ”sitter på motsatt side”. Han fortalte at han så på
økonomisk straff som både noe positivt og negativt. Positivt i form av økonomisk
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erstatning til ofrene, men delte litt av samme synet på bøter til kommunen som Mikkel.
Om erstatning til ofrene sa han at:
”Hvis det er det de trenger, er det bra. Jeg vet at folk blir uføre, og også et økonomisk uføre. Så på
en måte er det jo fair. Man får en økonomisk starthjelp. Men det som er vanskelig er at det er litt
kinkig initiativ. Du har ikke lyst til at en slik rettssak skal drives av økonomiske intensjoner. Man
ønsker jo å hjelpe de som er rammet til å få et liv som er verdig. Men det er vanskelig å skille det
vekk som initiativ som motiv.” (Intervju 6).

I forhold til bøter til kommunen mente rektoren dette:
”Det svir på lommeboka for en liten kommune. 700 000kr er omtrent det en lærerstilling koster i
en liten kommune. Gjør det skolen noe bedre, at det koster en lærerstilling? Beløpet i seg selv har
en middels stor kommune stort sett råd til, men det vil svi på pungen. Men jeg tror skammen og
skyldfølelsen vil ramme mye sterkere. Jeg tror at mange vil tenke at når skolen taper rettssaken, og
de ser at offeret har det vondt, er det bra at han får hjelp. Skylden og skammen sitter i i mange år
etterpå.
Når jeg møter familier som begynner å blafre med at de skal gå til rettssak for å få viljen sin, (ved
spørsmål om vedtak osv.) er det veldig utfordrende for meg å stå i alene. For hva om vi blir dømt to
ganger?” (Intervju 6, min parentes).

Altså er det litt ulike syn på økonomisk straff og økonomisk erstatning, noe som jo også
var helt ventet. Økonomisk straff og fengsel er de vanligste straffereaksjonene i norsk
lov når en sak avgjøres i retten. Så et annet spørsmål er på hvilken annen måte kan man
løse slike saker? Og hvilken annen straffereaksjon vil da være fornuftig?
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8 Alternative løsninger
Departementet uttalte som nevnt, i forbindelse med den utvidede foreldelsesfristen, at
det aldri har vært et mål at saker om brudd på psykososialt skolemiljø først og fremst
skal løses gjennom straffesøksmål (Prop, 129 L, 2012-2013: 66). De sier ingenting om
hvor de heller kunne tenke seg at slike saker skal løses, eller hvorfor det ikke har vært et
mål å løse dem i retten. Men det er heldigvis flere andre som sier noe om nettopp dette.
Jeg skal nå diskutere noen ulike forslag til hvordan man kan løse mobbesaker uten å ta
dem til retten. Det finnes sikkert like mange meninger om dette som det finnes elever og
lærere, så derfor blir jeg nødt til å ta for meg noen få. Først skal jeg gå igjennom hva
mine informanter mente kunne være en løsning. Deretter skal jeg ta for meg noen av
disse forslagene å diskutere de opp mot teorien jeg tidligere har gått igjennom.

8.1 Forslag fra mine informanter, utdrag fra intervju
Jeg spurte alle mine informanter om dem i ettertid så på retten som en god løsning på
problemet, og hvis ikke, hva som eventuelt kunne vært en bedre løsning. Her fikk jeg litt
ulike svar. Fredriks mor mente at for dem var retten den eneste løsningen:
”Jeg angrer ikke et øyeblikk på den rettssaken. Fordi det har vært og er fortsatt en viktig del av
hans helbredelsesprosess. Nå er han i ferd med å skrive solskinnshistorie. Fordi vi har den
sakkyndigrapporten og den dommen blir vi hørt i alle instanser, som vi ikke gjorde før. Det gir oss
en tyngde og energi til å komme oss videre. Vi har fått påvist at han har en skade, og retten har
også sett at denne skaden kommer av mobbingen.” (Intervju 3)

Videre mente hun om eventuelle andre løsninger at:
”..de dommene er så viktig for å endre holdninger i samfunnet rundt mobbing og på sikt håper jeg
at vi får så mange dommer at rettssystemet vil kjøre en helt annen erstatningsordning som er mye
mer human enn å gå igjennom en rettssak hvor din troverdighet skal settes på spill. For det er det
det handler om, å skade din troverdighet så mye som mulig. Og det er en kjempepåkjenning som
mange ikke klarer. Det hadde vært mye bedre med en ordning på lik linje med
pasientskadeerstatningen; har du dokumentasjon, kan du bevise, vil det utløse (…).
Men det må noen saker igjennom retten for å til en endring. Nå er det ikke likhet for loven. Det er
de som klarer det og har økonomi som klarer det, det er mange saker som har vart lengre enn vår.
Man må være så stødig og ha økonomi til å kunne tape.” (Intervju 3).
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Evas mor svarte på spørsmålet om hva som kunne være en annen løsning enn retten:
”At de (skolen) hører på Fylkesmannen fra starten av. Og hvis skolen fremdeles ikke får til de tiltak
de setter i gang må de søke om hjelp. Det handler om kompetanse. Man må våge å se litt på seg selv
og sin egen praksis. Ikke bare rette øynene mot eleven og hvordan den skal tåle mobbingen. Det
var jo alltid Eva som måtte tåle, slutte å bry seg, gå en annen vei, være sammen med noen andre,
svare på en annen måte... Det var slik vi opplevde at de hadde fokus hele veien. Hadde de heller sett
på egen praksis og tatt i mot hjelp, hadde det kanskje løst seg. Men det handler om egen vilje. De sa
til oss at de hadde vilje til å gjøre det rette, de sa at de trodde på oss, og skrev rapporter, men disse
hjalp jo ikke. Da må man våge å gjøre noe annet. ” (Intervju 2).

Odas mor sa at ”mobbesaker er saker som ikke burde vært i rettsapparatet”. Selv om de
hadde uttalelser fra helsevesenet om Odas situasjon, hadde de ingen beviser fra skolens
side. Skolen skrev aldri ned noe som helst, og kom i rettssaken med kun tre gullapper
(Intervju 4). Videre foreslo hun en alternativ løsning:
”Et eller annet i systemet som sier at hvis du har dokumentasjon, noen år etter mobbingen skjedde,
et psykologpapir eller annet, hvis du enda ikke har kommet i jobb på grunn av det du har opplevd,
og du ser at det har vært langvarig behandling og problematikken fortsatt er der, burde noe slå inn.
Det å få en mulighet for å bli trodd og forstått, både av psykologer og kommunen. Så får staten
kreve det de må kreve av kommunen i ettertid. Kommunen må ta sin del også, om så en 50/50
løsning, fordi det er et samfunnsproblem og et kommunalt problem. I Norge i dag har vi bra
kompetanse på mobbing, men kommunene er ikke villig til å bruke ressurser på det. De skal heller
diskutere det i FAU (Foreldrerådets arbeidsutvalg), men hva vet foreldrene i FAU? Man må ha en
viss utdannelse til å forstå. Når kompetansen finnes må kommunene være villig til å hente den inn,
og ikke sitte der å finne opp kruttet selv. I tillegg må det et eller annet inn i lærerstudiet. Det er
forundrende at de ikke ser det psykososiale miljøet. Man skulle ikke tro at i moderne Norge, at det
er så mye mobbing og klassisk, grov mobbing. Man lurer på hva det er som foregår.” (Intervju 4,
min parentes).

Mikkel svarte at for ham var det en god løsning å ta saken til retten, men han var
usikker på om han ville anbefalt det til alle:
”Man skal ha ganske mye styrke og støtte blant dine nærmeste. Du må tåle den skitkastingen som
er og oppmerksomheten som kommer rundt deg etter en sånn sak. Og det er det ikke alle som gjør.
Man må tåle det og hvis man ikke er 100% sikker på at man takler en sånn sak så bør man bare la
det være.” (Intervju 1)

Som alternativ til rettssak kunne Mikkel kanskje tenke seg å ta slike saker til for
eksempel Forliksrådet. Men påpeker at det kan være vanskelig i små kommuner hvor
alle kjenner alle og det er vennskap på alle sider. Alle kjenner rektoren og lærerne.
Derfor foreslår han at å flytte fra kommunen kan være det beste i mange tilfeller. På den
måten kan man starte på nytt i et nytt miljø. Hvis man velger å bli igjen for å ta opp
kampen, kan det bli vanskelig: ” Hvis man for eksempel oppsøker en familie og sier at de
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må hjelpe sønnen sin fordi han er så stygg mot andre, så tror jeg at du har en uvenn for
livet. Dessverre.” (Intervju 1).
Rektoren jeg intervjuet er inne på noe av det samme som Mikkel. Rektoren sa at:
”Jeg tenker umiddelbart noe á la forliksrådsmodellen. Vi kunne eventuelt hatt en slik modell, men
som også kunne pålegge utbetaling av penger. Hvor det satt et ekspertpanel. Men ikke meklere, for
man skal ikke mekle. Eller ei nemd, hvor man kan grave litt dypere og gjøre egne undersøkelser.
Fordi dokumentasjonskravet for i en rettssak er veldig omfattende. ..Min erfaring forteller meg at
rettsvesenet og jussen ikke egner seg til å løse sånne saker. Da heller en annen løsning, med for
eksempel en nemd. Her vil det være et aspekt av veiledning, vurdering, løsning, vurdering av
beviser osv. " (Intervju 6).

Uansett hvilken måte man bestemmer seg for å løse mobbesaker på, er det viktig at
ofrenes hovedmål med å ta opp denne kampen blir resultatet. Nemlig: Å bli trodd på og
at skolen innrømmer skyld.

8.2 Konfliktråd
Nils Christie var den første til å kritisere det han kaller ”konflikttyveri”. Han mente at
det var et problem at juristene stjal konfliktene fra dem som egentlig eide dem. Christie
forteller at juristene er sosialisert inn i en delkultur med høy enighet om tolking av
normer og hvilken type informasjon som anses som relevant i en sak (Christie, 1977:
117). Dette kan forklare hvorfor noen sakkyndige i mobbesaker føler at de ikke blir
hørt, og at deres vurdering ikke blir lagt vekt på. Hvis vi ser på utfordringen med
konflikttyveri-strategi, har juristene forkastet informasjonen i saken som er viktig for
offeret, og i stedet vurdert hvilken informasjon som kan aksepteres som relevant. I
tillegg til å slå fast at konflikter har blitt andre menneskers eiendom, først og fremst
juristers, har det også vært i andre menneskers interesse å definere konfliktene bort
(Christie, 1977: 119). Blant annet nevner han lovbrudd begått av store økonomiske
organisasjoner mot individer som er for svake eller uvitende til engang å være i stand til
å innse at de er blitt gjort til offer for en forbrytelse. I et slikt tilfelle mener han at målet
for kriminalitetsforebyggende tiltak vil være å gjenskape sosiale forutsetninger for at
konflikter skal kunne bli synliggjort slik at de kan la seg behandle (Christie, 1977: 122).
Dette kan vi sammenligne med lovbrudd begått av skolen mot en enkeltelev som er
uvitende om sine rettigheter. Christie mente at man heller burde løse konflikter
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gjennom en offer- og lekmannsorientert domstol. På bakgrunn av disse tankene ble
konfliktrådet opprettet. I den offer- og lekmannsorienterte domstolen vil det først måtte
avgjøres om det faktisk er begått et lovbrudd og hvem som begikk det. Deretter skal det
fokuseres på offeret og offerets opplevelse av lovbruddet, og hva nabolaget, staten og
gjerningsmannen kunne gjør for offeret. Videre kunne det bli aktuelt med en straff i
tillegg til det gjerningsmannen kunne gjøre for offeret. Til slutt kunne det tenkes at
gjerningsmannen trengte hjelp til sine behov, som helse eller utdanning. Et ideal burde
være at partene representerte seg selv, men i saker der dette ikke er mulig, bør det
være dommere av likemenn (Christie, 1977: 126-128).
Bruk av konfliktråd finnes også i skolen. Tanken bak konfliktrådsmodellen i skolen er å
gjøre terskelen så lav som mulig for å få elever til å møtes, snakke sammen om og sette
ord på uenigheter og misnøye som ofte ligger bak konflikter. Målet er ikke nødvendigvis
at partene inngår et kompromiss, men at de involverte får en forståelse for hverandre
og hvorfor de har handlet og reagert som de har gjort (Welstad og Herlofsen, 2012:
728). I tråd med Christie vil konfliktråd i skolen sørge for at konflikten forblir på skolen,
selv om skolen også kan få hjelp fra personer med spesiell kompetanse på området.
Welstad og Herlofsen mener at konfliktrådsmodellen i skolen vil harmonere med
skolens formål i opplæringsloven, og samtidig ta opp sentrale sider ved den sosiale
opplæringen (Welstad og Herlofsen, 2012: 733). Min umiddelbare tanke om denne
løsningsstrategien, er at den muligens vil fungere, men da bare når konflikten fortsatt er
mellom elevene. Hvis skolen klarer å oppdage mobbingen tidlig, og dermed får elevene
til å snakke sammen som følge av konfliktrådsmodellen, er jo det fint. Men i de fleste
saker som ender i retten er ikke konflikten mellom elevene, men mellom én elev og
skolen. I noen saker er nok grunnen til dette at konflikten ikke ble løst mellom elevene
på et tidlig tidspunkt, slik at saken videre dreier seg om mobbeofferet og skolen. I
mange av disse tilfellene er ikke offeret elev lengre heller, men en voksen som har slitt
med skolemobbingen i årevis. Et konfliktråd i skolen vil ikke være aktuelt for dem.
Forresten mente en av mine informanter, moren til ”Fredrik”, at å bruke ordet ”konflikt”
ville være helt feil: ”Det er ikke snakk om en konflikt i det hele tatt, det er snakk om
lovbrudd på lovbrudd og overgrep på overgrep. Retten er det siste du velger, det er
lenge etter at du skulle fått hjelp” (Intervju 3). I saken til Fredrik prøvde faktisk skolen å
arrangere et slags møte mellom offeret og mobberne for å få til en løsning, noe som
resulterte i forverrede omstendigheter for Fredrik:
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”Vi (foreldrene til Fredrik) sa at han (rektor) ikke fikk lov til å konfrontere de som mobbet, fordi vi
visste, og hadde lest oss opp på at dette ikke var måten å løse mobbesaker på. Men skolen kjørte
tre slike møter, uten at vi visste om det og mot vår vilje. Vår sønn ble rundjult bak skolen hver gang
etterpå, fordi da var han blitt en sladrehank. Og det gjorde bare at alt eskalerte og det ble farlig å
være han.” (Intervju 3, mine parenteser)

Jeg vet ikke hvilken litteratur familien hadde lest seg opp på som rådet mot slike møter,
men det var uten tvil ingen god løsning for Fredriks tilfelle. Også ”Even” opplevde at
mobbingen eskalerte etter at skolen hadde forsøkt å bruke konfliktrådsmodellen i
skolen for å stoppe mobbingen. Her møttes både Even, hans foreldre og mobberen med
sine foreldre til et møte, selv om Evens foreldre hadde bedd om å få slippe i frykt for hva
som ville skje videre.
”Dette (møtet med mobberen) ba vi om å få slippe, fordi vi var redde for at det hele skulle eskalere.
Men vi turte ikke la være. I tillegg var barnevernet koblet inn fordi dem har brukt barnevernet mot
oss hele tiden, på grunn av en ekstra belastning. Så i det tilfellet vi sier nei til et tiltak, uansett hvor
idiotisk det er, så blir det brukt i mot oss. …Etter møtet med mobberen og foreldre ble det som vi
fryktet, mobbingen eskalerte.” (Intervju 5, min parentes).

I disse tilfellene har skolemeglingen gjort saken vondt verre for ofrene. Selv om vi også
skal være klar over at skolemekling kan fungere for mange. Skolemegling har vist seg å
fungere som en god tilnærming til de sosiale utfordringene på en skole i Oslo, etter flere
episoder med vold, narkotikabruk og –omsetning. Skolemegling har vært mer eller
mindre systematisert siden begynnelsen av 1990-tallet (Welstad og Herlofsen, 2012:
728).

8.3 Skadeerstatningsnemd
Knut Papendorf diskuterer en annen måte for spesifikke samfunnsgrupper å mobilisere
retten på, gjennom pasientskadeerstatning i helsesektoren. Kanskje noe liknende kunne
vært aktuelt for mobbeofre?
Etter at ”Reitgjerderapporten” ble offentliggjort i 1980, ble det konkludert med at staten
hadde et objektivt ansvar i visse sammenhenger. Dette skiller seg fra erstatningsretten
for øvrig, som forutsetter at noen kan gjøres ansvarlig for skaden. Ved pasientskader og
spørsmål knyttet til erstatning, er grunnlaget for erstatning objektivisert, og har egne
konfliktløsningsorganer (Papendorf, 2012: 206). Norsk pasientskadeerstatning (NPE)
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er en totrinnsdeling, hvor NPE er førsteinstans og Pasientskadenemnda, PSN, er
klageinstans. PSN er todelt, et sekretariat og Nemnda. NPE sier selv at ”pasienter i
Norge har en av verdens beste erstatningsordninger når de opplever feilbehandling i
sitt møte med helsevesenet (NPE i Papendorf, 2012: 206). Kanskje vi kunne hatt en
ordning der også norske elever har ”verdens beste erstatningsordninger når de
opplever feilbehandling i sitt møte med utdanningssektoren”? Det er nemlig noen
likheter med pasienter som har opplevd feilbehandling og elever som har opplevd
”feilbehandling” i form av svikt fra skolens side. De er begge svake parter og det er
økonomisk risiko å anlegge søksmål (Kjønstad i Papendorf, 2012: 208).
Saksbehandlingen i PSN er uten økonomisk risiko, den er gratis, den er ikke
advokatbasert og kan dermed ses på som et lavterskeltilbud. Dette vet vi fra de norske
rettshjelpsundersøkelsene, diskutert ovenfor, at kan være en fordel. PSN består av
saksbehandlere og NPEs nemnd består av jurister og spesialister. Gjennomgang av
saksgangen i pasientskadeordningen finnes i Papendorf 2012 s. 210. Man tenker
kanskje at dette er en ordning på lik linje med klager til fylkesmannen, men Norsk
pasientskadeerstatning og Pasientskadenemda er objektive parter som har veiledningsog informasjonsplikt overfor pasientene. I denne sammenhengen kunne en liknende
ordning fungert med en objektiv veilednings- og informasjonsnemnd som bestod av
spesialiserte ekspertiser, jurister og pedagogiske rådgivere, som også var kostnadsfritt
og et lavterskeltilbud. I et slikt system ville ofrenes ønske om å bli trodd og få plassert
skyld vært mulig, og de kunne også fått oppreisning i de tilfellene det ville vært aktuelt.
Denne modellen ville være i overensstemmelse med hva rektoren jeg intervjuet, og
noen av mine andre informanter, mente ville være nødvendig i en god løsning på saken,
som ble nevnt ovenfor.
Problemet er at denne nemda, i denne formen, kun ville vært til for ofrene, og ikke gitt
noen videre veiledning og oppfølging som skolen ville hatt behov for. På lik linje med
systemet i dag ville ikke skolen stått sterkere til å behandle fremtidige mobbesaker på
en god nok måte. Derfor vil uansett styrking av kunnskap og kompetansen i skolen være
en forutsetning for alle de ulike mobbeløsningene. Noe også kunnskapsminister Røe
Isaksen har uttalt i en pressemelding:
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”Det er helt avgjørende at de voksne lærer mer om hvordan de kan forebygge og håndtere
mobbing. De kommunene som har de største utfordringene, skal få hjelp først. På den måten kan vi
raskere hjelpe de barna som opplever mobbing” (Kunnskapsdepartementet, 2016b).

8.4 Administrative sanksjoner og reaksjoner
I den samme pressemeldingen som nylig nevnt, mente Røe Isaksen at: ”Vi må ha et ris
bak speilet. Jeg vil derfor lovfeste en hjemmel til å gi dagbøter dersom skolen ikke gjør
det de skal” (Kunnskapsdepartementet, 2016b). Altså mener han at i tillegg til økt
kompetanse i skolen, trengs det en trussel om dagbøter for de som ikke overholder
loven. Jeg har tidligere diskutert virkningen av bøter og økonomisk straff ut ifra Auberts
teorier, i tillegg har vi sett at flere av mine informanter mener at økonomisk straff er et
godt alternativ, fordi økonomi er ”det språket de forstår” (Intervju 3). Dagbøter kan ses
på som en del av administrative sanksjoner. ”Administrativ sanksjon” brukes om
sanksjoner som ilegges av et forvaltningsorgan som ved lov er tildelt kompetanse til å
ilegge sanksjoner. Med sanksjon menes negative reaksjoner som retter seg mot begåtte
overtredelser av lov, forskrift eller enkeltvedtak, og som har et hovedsakelig eller
vesentlig pønalt formål (NOU, 2003: 64). Dette er til forskjell fra definisjonen på straff,
som innebærer at staten påfører lovovertrederen et onde i den hensikt at det skal føles
som et onde (Andenæs, 1997: 63). Både sanksjoner og straff er likevel former for
formell sosial kontroll. Formell fordi det er en stor organisasjon som står bak som skal
være regelstyrte og følelsesnøytrale (Christie, 2007: 94).
I NOU ”Fra bot til bedring” fra 2003 diskuterte utvalget ulike former for administrative
sanksjoner, for å minske bruken av straff. Deres forslag var ment for å legge til rette for
å redusere behovet for nykriminalisering, å avkriminalisere overtredelser, å
effektivisere håndhevingen, og å forenkle lovarbeidet og lovverket (NOU, 2003: 19). I
denne sammenhengen kan utvalgets forslag om dagbøter/ tvangsmulkt og pålegg om
stansing/ retting være interessante. Tvangsmulkt gir en løpende bot for å
gjennomtvinge en handlings- eller unnlatelseslikt i forbindelse med tvangsfullbyrdelse
(NOU, 2003: 67). I skolesammenheng kunne det tenkes at skoleeier fikk en bot for hver
dag skolen ikke sikret et godt psykososialt miljø for elevene. Om boten vil ha en
avskrekkende effekt, og få skolene til å jobbe hardt for å følge loven, vil avhenge av hvor
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høy boten er (Aubert, 1972: 128). Med dagsbøter er det klart at det fort kan bli dyrt for
skoleeier å ikke overholde loven.
Pålegg om stansing/ retting går ut på at virksomheten får pålegg om å stanse eller rette
på virksomheten til lovlig tilstand (NOU, 2003: 67). Stansing kan være både et
tvangsmiddel og et vernetiltak. Stansing vil likevel være problematisk i spørsmål om
psykososialt miljø, fordi det er lovpålagt at alle barn har rett til å gå på skole, og man
med stansing fratar dem denne retten (NOU, 2015: 276). Derimot kan skolen få pålegg
om retting, som ofte gis i sammenheng med tvangsmulkt. Både pålegg om retting,
stansing og tvangsmulkt kan gi mobbeofrene et signal om at de blir trodd på i deres
historier, og det sendes et tydelig signal om at mobbing tas på alvor. En slik type
sanksjonering tar delvis steget bort fra rettsliggjøringen med å mane frem ønskelig
atferd gjennom sanksjoner og irettesettelser av virksomheter. I stedet for å ilegge straff,
som en rettslig sanksjon, forsøker man å benytte seg av administrative sanksjoner for å
styrke den kollektive bevisstheten. Dette er en form for sosial kontroll på lik linje med
rettslig straff, men som forsøker å være preventiv og forebyggende i stedet for reaktiv
slik straffene i retten ofte er.
Jeg har nå sett på noen alternative måter å løse mobbeproblemer i skolen på som ikke
innebærer rettslig håndtering. Jeg skal ikke konkludere med at noen av disse
alternativene er bedre enn de andre, men ønsker å vise at det finnes alternative måter å
løse slike saker på, uten å gå domstolens vei, men fortsatt oppnå målet om at ofrene skal
bli trodd.
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9 Avslutning
9.1 Oppgavens funn
Denne oppgaven har tatt for seg den rettslige håndteringen av mobbing i skolen. Som vi
har sett rammer mobbing svært mange barn og unge i skolen, og kan være ødeleggende
for deres liv, ikke bare i skoleårene, men også på lang sikt. For å bedre barns situasjon
ble opplæringsloven kapittel 9a lagt til i loven i 2002. Den skulle fungere som elevers
arbeidsmiljølov fordi den skulle sikre at elevene fikk et godt vern av sitt skolemiljø, på
samme måte som arbeidstakeres vern på sin arbeidsplass (UDIR, 2015a: 5). Med denne
loven som utgangspunkt har det reist seg en rekke spørsmål rundt rettslig håndtering
av mobbing i skolen som måtte besvares. Jeg har reist spørsmål og besvart dem
underveis i oppgaven. I det følgende kapittelet skal jeg ta opp de overordnede
spørsmålene og besvare disse med utgangspunkt i den foregående empirien.
Problemstillingen som er reist er:
Hvordan kan vi gjennom rettssosiologiske perspektiver forklare skolemobbesakers
tilstedeværelse i retten?
Med følgende underproblemstillinger:
Hva skyldes økningen av disse sakene i retten? Hvorfor velger noen å ta saken sin til
retten? Finnes det andre løsninger på mobbesaker enn å gå rettens vei?
Hvordan kan vi gjennom rettssosiologiske perspektiver forklare
skolemobbesakers tilstedeværelse i retten?
Rettssosiologiske perspektiver og teorier har vært grunnlag for flere av poengene som
har blitt tatt opp, og bidratt til forklaringer på ulike fenomener som har vært relevante
for temaet. Jeg begynte med å forklare rettens ståsted i samfunnet med Durkheims
teorier. Disse teoriene innebar at retten er en del av en større sosial sammenheng.
Brudd på normer, rettslige eller ikke rettslige, er en trussel mot den kollektive
bevisstheten, altså en trussel mot samfunnets felles trygghet og harmoni. Trosser noen
normene må samfunnet reagere med sanksjoner for å igjen sikre den kollektive
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bevisstheten. Dette kunne, ifølge Durkheim, enten gjøres gjennom en repressiv eller en
restituerende rett (Durkheim, 2013: 291).
Durkheim mente altså at retten var til for å bidra til å opprettholde de felles normene og
den kollektive bevisstheten. Vi kan dermed spørre oss hva meningen med
opplæringsloven kapittel 9a egentlig er? Er den til for elevenes rettssikkerhet? Er den til
fordi samfunnet skal være sikre på at skoleeiere opptrer i tråd med rettsnormene, og i
så fall blir sanksjonert hvis de ikke gjør det? Eller kan det tenkes at opplæringsloven
kapittel 9a er en del av et politisk uttrykk for forakt mot mobbing, og dermed er
politikernes måte å vise at de tar mobbeproblemet på alvor? Dette ville i så fall vært i
overensstemmelse med (straffe)populistisk teori.
Så hvordan kan vi forklare mobbings tilstedeværelse i retten? I kapittel 4 så vi at dette
kunne forklares gjennom blant annet et norm-, opinions- og materialistperspektiv.
Disse perspektivene er måter å forklare samfunnets påvirkning på retten. Én av dem
utelukker ikke en annen, og det er stor grunn til å tro at de påvirkes av hverandre, i alle
fall i denne sammenhengen. Vi har sett at mobbing som norm, har forandret seg, og at
dette har påvirket rettsnormene. Normer kan defineres på mange måter, og deles inn i
mange ulike kategorier. Disse varier mellom normer vi forholder oss til i hverdagen
uten at vi tenker over det, til lover og regler som regulerer hverdagen rettslig sett. I
følge Durkheim er nettopp normene sentrale i samfunnet og retten. Disse normene kan
ses på som de felles interessene i samfunnet, som består av felles moraler og verdier.
Han mente at retten var til for å forsvare den kollektive bevisstheten i samfunnet, som
bestod av de felles normene (Durkheim, 2013: 287). I mobbesaker har disse moralene
og verdiene blitt truet, og retten har da vært en måte for mobbeofrene, og samfunnet for
øvrig, å bevare den kollektive bevisstheten på.
Som vi har sett tidligere kan normer og deres betydning forandre seg fra tid og sted.
Hvordan samfunnet forholder seg til barn er også en norm som har forandret seg over
tid, og som igjen kan ha hatt betydning for hvordan samfunnet ser på mobbing av barn i
dag. Så sent som i 1987 ble det vedtatt en lov i Norge som gjorde det ulovlig for foreldre
å fysisk straffe barna sine. Dette er regulert i barneloven § 30, tredje ledd. Etter dette
ble vernet rundt barn sterkere og viktigere, og som resulterte i opplæringsloven i 2002.
I normperspektivet ser vi at synet på barn har forandret seg sakte, men sikkert i
gjennom årene, og at dette påvirker retten.
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Som omtalt dreier Opinionsperspektivet seg om at samfunnsmedlemmenes subjektive
opplevelse av samfunnet og verden også påvirker rettens utvikling. Mathiesen mener at
opinionsklimaet delvis er styrt av samfunnsnormene, og at det er vanskelig å skille
disse. En av forskjellene er at opinionsklimaet typisk har sitt utgangspunkt i en kollektiv
fornemmelse av en faktisk og stor, kanskje truende, endring i samfunnsforholdene eller
omgivelsene. Samfunnsnormene endrer seg normalt langsomt, mens opinionsklimaet
kan endre seg brått (Mathiesen, 2011: 104). Tanken er videre at hva som er viktig for
opinionen kan ha en innvirkning på retten. Dette kan forklares gjennom populisme,
hvor politikerne benytter seg av deler av befolkningens misnøye i sin politikk, for å
tilfredsstille velgerne med et mål om å inkorporere folks vilje i den demokratiske
beslutningsprosessen (Pratt, 2007: 10). Dette kan dreie seg om alle typer saker deler av
opinionen er opptatt av, for eksempel mobbing. Etter Odin-saken i 2014 ble det et
enormt fokus på mobbing i media og i samfunnet generelt. Etter dette ble det sendt ut
nye høringer for forslag til endring i opplæringsloven. Altså hadde opinionsklimaet en
direkte påvirkning på retten. Om dette var et resultat av populisme er vanskelig å si
uten å gjøre en analyse av medieoppslag før, under og etter denne saken, noe som vil
være av for stort omfang i denne sammenhengen. Likevel kan vi se tendenser til at
opinionsklimaets påvirkning på retten har vært gjeldende i Odin-saken. Og kanskje
enda tydeligere i 1982, da tre gutter tok sitt eget liv på grunn av mobbing, som omtalt i
kapittel 5.1. Ifølge Olweus var det i Norge mye oppmerksomhet omkring mobbing i
massemedia og blant lærere og foreldre, men skolemyndighetene forholdt seg relativt
passive før tragediene som inntraff i 1982. Etter dette satte myndighetene raskt fokus
på mobbing (Olweus, 1992: 14).
Normperspektivet og opinionsperspektivet kan ofte gå litt over i hverandre fordi det er
tale om normer også i opinionsperspektivet, og fordi man gjennom
opinionsperspektivet kan forklare normenes endring. I tillegg til disse perspektivene
kan vi også forklare samfunnets påvirkning på retten gjennom materialistperspektivet.
I materialistperspektivet hevdes det at de materielle forholdene i samfunnet, mengden
av redskaper og andre fysiske ting, og produksjonsforholdene i samfunnet påvirker
rettens utvikling (Mathiesen, 2011: 206). Tanken er at når samfunnet utvikler seg
materialistisk må retten følge etter. I nyere tid er datateknologi et godt eksempel. Med
utviklingen av internett følger en hel del nye utfordringer rettslig sett, og retten må ta
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stilling til noen grunnleggende spørsmål når det kommer til blant annet personvern.
Lovgivningen er tidkrevende å endre, selv om det ofte kreves forandring for å holde tritt
med forandringene i teknologien (Schartum, 2008: 202). I mobbesammenheng vil
digital mobbing være en utfordring for retten. Som tidligere redegjort for innebærer
digital mobbing mobbing som skjer gjennom digitale medier, som Facebook, Instagram,
Snapchat og liknende. En stor utfordring med denne typen mobbing er at mobberen kan
være anonym, og har en fysisk avstand til offeret, noe som kan gjøre terskelen lavere for
å mobbe (Nordrum, 2012: 380). 1,9% av elevene i Elevundersøkelsen 2016 svarte at de
ble mobbet digitalt 2-3 ganger i måneden eller oftere (Wendelborg, 2017: 13). Andre
undersøkelser viser at hele 7% av ungdommer mellom 9 og 16 år blir mobbet en gang i
måneden eller mer (Medietilsynet 2016: 67).
Det fremgår ikke eksplisitt av reglene i opplæringsloven kapittel 9a at reglene også
gjelder for digital mobbing. Likevel sier rundskriv fra Utdanningsdirektoratet til skolene
at digital mobbing skal håndteres som tradisjonell mobbing, hvis det skjer i
skolesammenheng (UDIR, 2015c: 1) Så lenge digital mobbing ikke er inkorporert i
lovteksten kan det oppstå usikkerhet rundt hvem som skal stå ansvarlig, eller hvem som
skal gripe inn ved denne typen mobbing, fordi denne typen mobbing stort sett foregår
på fritiden. Digital mobbing kan derfor være et strafferettslig anliggende. Sett fra
strafferettens ståsted er det ingen forskjell på krenkelser som er fremsatt fysisk eller
digitalt.
Nordrum sier at det kan være mange problemstillinger knyttet til kriminalitet i
cyberspace, for eksempel i forbindelse med grensekryssende kriminalitet, servere og
jurisdiksjon. Videre mener han at disse problemstillingene ikke vil ha betydning her
fordi tilknytningen til Norge er så sterk at hendelsene utvilsomt går under norsk rett
Nordrum, 2012: 381). Som vi ser er det altså mange problemstillinger som dukker opp
når det kommer til mobbing, og ellers kriminalitet på internett, og retten. Derfor er
materialistperspektivet aktuelt for å forklare hvordan samfunnsutviklingen påvirker
retten.
Som vi har sett supplerer norm-, opinions- og materialistperspektivene hverandre. Alle
de tre perspektivene bidrar til å nyansere og utdype en rettssosiologisk forståelse av
mobbing i skolen.
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Ikke bare er samfunnets påvirkning på retten en forklaringsmodell for mobbesakers
tilstedeværelse i retten. Dette kan også forklares gjennom den økende rettsliggjøringen
i samfunnet, som går ut på at flere områder i samfunnslivet blir rettslig regulert. Dette
blir diskutert av blant andre Christie (1977), Makt- og demokratiutredningen (20042005), Andenæs (2006), Mathiesen (2011) og Papendorf (2012).
Et av resultatene av rettsliggjøringen er at svært mange ikke-jurister opptrer som
rettsanvendere. Dette ser vi blant annet i skolen. I følge Welstad (2012) befinner
skolelederne seg i sitt daglige virke i krysningspunktet mellom mange delvis
motstridende hensyn og interesser, så som økonomiske og faglige ressurser,
medmenneskelige relasjoner, herunder elevens psykososiale miljø som deres faglige
utbytte. Det er da svært viktig at loven er utarbeidet på en måte ikke-jurister forstår
den. Loven er skrevet av og for jurister, men praktiseres av ikke-jurister (Andenæs,
1992: 376). Rektor må ha kunnskap om ikke bare opplæringsloven, men også
forvaltningsloven når det kommer til utforming av enkeltvedtak og klager på disse, som
elever har rett på ifølge oppll § 9a-3. Dette er et problem for mange rektorer ifølge min
informant. Som nevnt i et sitat gjengitt i kapittel 6, mente min informant at juskravet til
rektorer er for høyt, og at det ikke er i overensstemmelse med forventningene til hva
rektorene og lærerne driver med i praksis (intervju 6).
Ett argument for økt rettsliggjøring, også i skolen, er at dette medfører økt
rettssikkerhet. Graver mener at rettsliggjøring innebærer sikring og styrking av sosiale
og økonomiske rettigheter og retten til likestilling og diskrimineringsvern (Graver,
2012: 104). Også Andenæs mener at rettsliggjøringen styrker rettsikkerheten ved at
klare regler er en måte å verne seg mot overgrep på (Andenæs, 2006: 592). CollinHansen er klar i sine uttalelser om rettsliggjøring i skolen. Hun sier at skolens
legitimitet er avhengig av at den lykkes i å forvalte sitt ansvar i samsvar med krav til
rettssikkerhet for alle elever, underbygget av et godt rettslig og pedagogisk skjønn. Hun
mener at det er mangel på forståelse av rettens funksjon i samfunnet. Skoleeiere,
skoleledere og lærere må kjenne til opplæringsloven og skolens ansvar. De må være
trygge på reglene rundt sitt handlingsrom, og dermed unngå en fare for mekanisk
regelrytteri som ikke tjener noe fornuftig formål. Videre sier hun at skolen trenger å
styrke sin rettslige kompetanse. I den forstand trenger skolen mer, ikke mindre
rettsliggjøring (Collin-Hansen, 2012: 726). Det ser altså ut til at flere forskere er for
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rettsliggjøring i skolen, så lenge det styrker rettssikkerheten til elevene. Så hvordan kan
man forsikre seg om dette?
Både opplæringsloven og FNs barnekonvensjon er til for å styrke elevenes
rettssikkerhet. Men som vi har sett er det ikke alltid nok at det foreligger regler som
angir den enkeltes rettigheter og plikter. Det forutsettes at reglene overholdes og at de
kan kreves overholdt. For at reglene skal fungere som de er ment, må det ofte foreligge
ett eller flere systemer for hvordan det skal gås frem for å sikre at de fastsatte reglene
blir overholdt. Derfor er skolen og opplæringsloven til stadighet gjenstand for tilsyn og
internkontroller, og det er mulig å klage på avgjørelser og å reise sak i domstolene
(Jakhelln og Welstad, 2012: 57). Det har på grunn av oppgavens omfang ikke vært mulig
å fordype seg nok i tematikken til å si om disse tiltakene er av den rettssikrende
karakteren de er ment til å være. Men som vi har sett har fylkesmennenes tilsyn fra
2010, avdekket et overraskende høyt antall skoler som ikke benytter seg av
enkeltvedtaksformen og andre regler som skal sørge for elevenes rettssikkerhet
(Welstad og Warp, 2011: 11). Ved tilsynet gjort i 2015, viste det seg at antall skoler med
brudd på opplæringsloven hadde gått ned (UDIR, 2015d: 20). Dette kan kanskje tyde på
at tilsynsordningen er et rettssikrende system som fungerer, og gjør at skolene skjerper
rutinene sine. Likevel har fylkesmannens rolle blitt utsatt for en del kritikk, fordi deres
rolle kan oppleves som litt for nærme skolen til å være objektiv i sine observasjoner
(Foreningen mobbing i skolen 2016; Welstad og Warp, 2011: 43). I følge Papendorf er
noen av fylkesmennenes oppgave å ”formidle kunnskap og være støttespiller for
kommunen og ulike aktører i kommunen” og å ”sørge for innbyggernes rettssikkerhet i
henhold til regelverket” (Papendorf, 2012: 92). Kanskje oppgaven om å være
støttespiller for kommunene samtidig som man er klageinstans og
rettssikkerhetsforsørger for elever, er litt motstridende når det kommer til oppfølging
av opplæringsloven kapittel 9a? Dette er et interessant tema som det er mulig å forske
videre på, men som dessverre er for omfattende til å gå nærmere inn på i denne
oppgaven.
Vi kan gjennom ulike rettssosiologiske perspektiver forklare skolemobbesakers
tilstedeværelse i retten. Jeg har her gått igjennom samfunnets påvirkning på retten som
én måte å forklare mobbesakers rettslige tilstedeværelse. I tillegg har jeg vært inne på
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rettsliggjøring som rettssosiologisk perspektiv. I det følgende skal
underproblemstillingene besvares, hvor rettsliggjøring fremdeles vil være aktuelt.
Hva skyldes økningen av disse sakene i retten?
For å besvare dette spørsmålet må vi først og fremst anerkjenne det som ser ut til en
økning i antall mobbesaker i retten, ut fra funnene i kapittel 7. Som også nevnt i kapittel
7, er ikke min undersøkelse på dette feltet grundig nok til å konstatere en faktisk
økning, men undersøkelsen tyder sterkt på at det har vært en økning i antall saker i
retten. Så hva skyldes i så fall denne økningen?
Det første vi har sett er at flere andre undersøkelser viser at elever og foreldre tidligere
ikke har visst om hvilke rettigheter de har for tiltak fra skolen og muligheten til å klage
til fylkesmannen (NOU, 2015: 198). I de senere årene, etter at temaet mobbing har blitt
viktigere for opinionen, har elevers rettigheter blitt mer og mer kjent. I dag vet flere
elever og foreldre om muligheten til å klage, og hvilke rettigheter de har til å ta saken
videre til rettssystemet. Etter Høyesterettsdommen i 2012, som fikk nasjonal
oppmerksomhet, ble det enda klarere at mange mobbeofre faktisk har rettslige
muligheter. Ikke bare fikk folk flest vite om muligheten til å anmelde, men de fikk også
se at det var mulig å vinne frem i retten. Som en av mine informanter uttalte i intervju:
”Når denne saken vant i Høyesterett bestemte vi oss for å gjøre det samme. Vi hadde
ikke gjort det hvis ikke, fordi å kjøre et sånt løp er helt ekstremt.” (Intervju 3). Endelig
fikk mobbeofrene og deres familier et håp om å bli hørt og trodd. Altså kan vi tenke oss
at både kunnskapen om muligheten for rettslig hjelp og muligheten til å vinne fram har
bidratt til at flere har tatt saken sin til retten. Dette er også en annen form for
rettsliggjøring, hvor sosiale problemer rettsliggjøres, noe vi kommer tilbake til i neste
underproblemstilling.
En annen mulighet for den økte rettslige løsningen, er som vi også var inne på i
analysen, forlenget foreldelsesfrist og delt bevisbyrde. Disse nye reglene ble lagt til
loven i 2013 (Prop. 129 L, 2012-2013). Tidligere var det to år foreldelsesfrist på § 9a-3saker og full bevisbyrde for saksøker. Dette gjorde at saksøker hadde kort tid på å få i
stand en anmeldelse med nok bevis til å vinne saken. Å finne overveiende beviser og
dokumentasjon for å vinne frem er en stor og ressurskrevende prosess. I mange tilfeller
har ikke skolene særlig med dokumentasjon, og desto mindre dokumentasjon som er
delt med hjemmet. For å få tak i mer dokumentasjon fikk en av mine informanter
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igjennom et hendelsesbasert tilsyn, gjort av fylkesmannen, som resulterte i uvurderlig
dokumentasjon for anmeldelsen (Intervju 2). En annen av mine informanter fikk
gjennomført en sakkyndigrapport for å skaffe nok bevis i deres sak:
Advokaten sa at dette er en vanskelig sak, mye fordi det er lite dokumentasjon og
dokumentasjonskravet ligger hos oss. Så vi blir bedt om å kontakte alle instanser vi har vært i
kontakt med i forhold til mobbesaken. Skoler, militæret, lege osv. Der ligger den dokumentasjon vi
trenger, og vi kunne bevise en årsakssammenheng. Vi trenger ikke så mye dokumentasjon, men vi
trenger riktig dokumentasjon. Advokaten spør om vi er villig til å legge ut for en sakkyndigrapport,
som koster mange tusen. (…) Vi søker til fylkesmannen om at de betaler, men vi er villige til å legge
ut. Det går en uke, og Fylkesmannen innvilger søknaden om å betale sakkyndigrapporten. (Intervju
3).

Som vi ser ut fra de to eksemplene var det tidligere en lang og tidkrevende prosess å
skaffe nok dokumentasjon for å vinne frem i mobbesaker. Begge disse informantene
vant sin sak, noe som ikke er en selvfølge, spesielt ikke med full bevisbyrde. Det kan
derfor tenkes at det etter den delte bevisbyrden og den forlengede foreldelsesfristen
gav ofrene en større vilje til å anmelde, og en større mulighet til å vinne. Dette var også
hensikten med endringen av reglene, som ble diskutert i analysen.
Empirien tyder altså på at en kombinasjon mellom økt kunnskap, ”vinnerhistorier” i
retten, forlenget foreldelsesfrist og delt bevisbyrde har bidratt til at flere velger å ta
mobbesaker til retten.
Hvorfor velger noen å ta saken sin til retten?
Vi har altså redegjort for mulige forklaringer på økningen av antall saker i retten. Men
hvorfor velger noen å ta saken sin til retten i utgangspunktet?
Maktutredningen mente at man så en tendens, også i Norge, til at flere ønsker å prøve
sine sivile saker i retten. Maktutredningen omtalte dette som ”amerikanisering”, som en
måte å forstå rettsliggjøring (St.meld. nr. 17, 2004-2005: 55). Fenomenet forklares med
at personer har et stort behov for å stille noen til ansvar, og at de er villig til å ta saken
sin til retten for å få plassert dette ansvaret. Dette er i overensstemmelse med funn fra
mine intervjuer, hvor samtlige uttalte at deres viktigste grunn for å ta saken sin til
retten var ønsket om å bli trodd og å plassere skylden der den hørte hjemme (Intervju
1,2,3,4,5). Maktutredningen synes dette er en uheldig utvikling. En av grunnene til dette
er at de mener at økt bruk av rettssystemet og kjøp av juridiske tjenester vil bidra til
økte forskjeller mellom de som har og de som ikke har økonomiske ressurser til å
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benytte seg av disse ”tjenestene” (St.meld. nr. 17, 2004-2005: 55). Mathiesen er heller
ikke særlig positiv til den økende tendensen til sivile saker i retten. Han mener at
dersom offeret taper i retten vil det sette et punktum i saken deres, og det vil være
vanskelig å kjempe videre for sin sak (Mathiesen, 2011: 203). Dette så ikke ut til å være
en hindring for mine informanter. De mente at selv om de kunne tape i retten, ville ikke
det stoppe dem fra å prøve. Moren til ”Fredrik” fortalte at de hadde ikke noe annet valg
når de så at sønnen deres lå helt nede, selv noen år etter at han var sluttet på skolen. De
måtte få han på beina igjen, og når psykologhjelp og annet helsevesen ikke fungerte,
mente de at neste steg var å ”plassere skyld og skam der det hørte hjemme” (Intervju 3).
Å føle behov for å plassere skyld og skam der det hører hjemme, kan forklares med
Durkheims teori om styrking av den kollektive bevisstheten. Dersom en skole ikke
opptrer etter loven, bryter dette med normene og verdiene i samfunnet. Ved å ta saken
til retten, kan retten bevare og styrke den kollektive bevisstheten i samfunnet.
Fredriks mor var også klar over at sjansen for å tape var stor, men familien så ikke på
dette som noen grunn til å la være å prøve:
”Kampviljen blir stor og advokaten sier at vi må kjøre på fordi dette er så viktig og prinsipiell sak,
og for alle andre. De første sakene som skal kjøres på dette temaet bør være ”reine saker” fordi det
er lettere å vinne frem da, og det vil skape presedens. Noen må tåle et voldsomt stort ubehag for at
de som kommer etterpå skal få det bedre. Og det var vi klar på, og det får en større mening enn oss
selv” (Intervju 3).

Altså ser vi at selv om sjansen er stor for å tape, er viljen til og behovet for å bli hørt og
trodd større enn frykten for å tap for noen. Likevel mente ”Mikkel” at å prøve saken sin
rettslig, nok ikke er for alle:
”Man skal ha ganske mye styrke og støtte blant dine nærmeste. Du må tåle den skitkastingen som
er og oppmerksomheten som kommer rundt deg etter en sånn sak. Og det er det ikke alle som gjør.
Man må tåle det og hvis man ikke er hundre prosent sikker på at man takler en sånn sak så bør
man bare la det være.” (Intervju 1).

Det er ingen tvil om at man trenger ressurser, både i form av økonomi og mental styrke
for å klare å komme seg igjennom et rettslig løp av denne sorten. Uten støtte fra familie
og venner, vil det være en ekstra påkjenning. Spesielt om man skulle tape. Men for
mange er ønsket om å bli trodd, og muligheten til å plassere skyld viktig nok til å ta
sjansen, og prøve saken sin rettslig. Det er da snakk om å gjenopprette den kollektive
bevisstheten i samfunnet, og å verne om de normene som er gjeldende. Dette kan blant
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annet oppnås gjennom å påføre gjerningsmannen smerte, i form av straff, eller så kan
man gjenetablere de forstyrrende relasjoner til deres normale form. Uansett bekreftes
det at de kollektive følelser fortsatt er kollektive, og på den måte gjenoppretter man den
skaden forbrytelsen har påført samfunnet. Straffen er et redskap for samfunnets forsvar
(Durkheim, 2013: 287-288). I mine intervjuer er det lite som tyder på at informantene
ønsket å påføre skolene smerte, men at deres hovedfokus er å bli trodd og å plassere
skylden der den hørte hjemme. Det handler med andre ord om moral og rettferdighet,
om normer og å holde fast ved disse normene. Så hvordan kan man best oppnå dette
målet?
Finnes det andre alternative løsninger på mobbesaker enn å ta saken sin til
domstolene?
Som tidligere nevnt er noe av den viktigste grunnen til at mine informanter valgte å
anmelde skolene, at de ønsket å bli trodd og at skylden måtte plasseres. I tillegg var det
viktig for flere av dem å få en unnskyldning. Unnskyldningen ville være et bevis på at
skolen påtok seg ansvaret for hva som hadde skjedd og at skolen trodde på ofrene om at
mobbing faktisk hadde skjedd. Dette målet ser som nevnt ut til å være i
overensstemmelse med synet på normer og verdier hos Durkheim, og forestillingen om
at retten vil kunne fungere som en funksjon for å opprettholde den sosiale solidariteten
i samfunnet gjennom å bevare den kollektive bevisstheten (Durkheim, 2013: 287). Men
hvis det er selve beklagelsen informantene ønsker, vil de ikke nødvendigvis få dette i
retten, selv om de kanskje får den rettferdigheten de søker. Retten avgjør om det har
skjedd et lovbrudd, og sanksjonerer hvis lovbrudd påvises. Retten har lite med det
mellommenneskelige å gjøre. Dette er hovedproblemet med retten som konfliktløser for
Christie i Konflikt som eiendom (1977). Her beskriver Christie hvordan rettens aktører
stjeler konflikten fra de egentlige aktørene, flytter fokuset bort fra offeret og over til
lovovertrederen. Konflikten blir tatt bort fra dem den egentlig angår (Christie, 1977:
119). Hvis vi med dette som bakgrunn tenker oss at retten ikke gir ofrene det de egentlig er
ute etter, en unnskyldning, hvilke andre løsninger kan man bruke da? Som vi har sett tidligere
spurte jeg mine informanter om dette. Svarene varierte fra forliksråd, nemnder, bøter og så
videre, se kapittel 8.1. Videre diskuterte jeg konfliktråd, skadeerstatningsnemd og
administrative sanksjoner som alternativer til domstolene. Jeg vil ikke si at en av disse er den
eneste rette løsningen på mobbeproblemet. I stedet var disse metodene ment som forslag og
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alternativer til løsninger utenfor domstolene, når det viser seg at domstolene ikke
nødvendigvis er den rette instansen for disse sakene.
Konfliktrådet kan fungere som en gjenopprettende instans. Her vil ofrene få mulighet til
å motta en unnskyldning, og de kan sammen med representanter fra skolen/kommunen
få plassert skylden. Durkheims restituerende rett har flere likhetstrekk med
konfliktrådsmodellen til Christie. Både den restituerende rett og konfliktrådet sikter på
å ”bringe tingene tilbake til deres rette tilstand ved å gjenetablere de forstyrrende
relasjoner til dens normale form” (Durkheim, 2013: 283). I konfliktrådet er det også
fokus på offeret, offerets opplevelse og offerets relasjon til lovbryteren (Christie, 1977:
126-128). Med dette ville verdiene som er truet bli bevart, i tråd med Durkehims teori,
og informantenes behov. I konfliktrådet vil det nødvendigvis ikke gis ut en straff, så
dersom ofrene har behov for at skolene straffes, vil de ikke få dette behovet dekkes her.
I konfliktråd kunne det likevel tenkes at både skolene og ofrene fikk videre hjelp og
veiledning til hvordan komme seg videre.
I en skadeerstatningsnemnd, á la pasientskadenemnda, vil ofrene kunne få en
oppreisning, dersom det viser seg at loven faktisk har blitt brutt. Dette alternativet er
offerorientert, og vil ha lite med skolen å gjøre. Skolen vil ikke automatisk få noen
sanksjon selv om offeret får oppreisning. Skolen vil heller ikke få noen veiledning om
hva de kan gjøre videre eller i neste mobbesak, da dette i utgangspunktet ikke er et
tverrfaglig tiltak. Denne løsningsmodellen ville ikke fokusere på å gjenopprette noen
relasjon mellom offer og lovbryter, men kunne fungert mer som en automatisk
påskjønnelse for offeret, og ofrene ville på den måten kanskje følt seg trodd. Dette ville, i
likhet med Pasientskadenemnda, vært et gratis lavterskeltilbud, noe som kan føre til at
flere ville benytte seg av et slikt tilbud. For som vi vet fra rettshjelpsundersøkelsene, er
behovet for rettshjelp er stort, og at rettshjelpsbehovet har en skjev sosial fordeling,
hvor det udekkede behovet steg med synkende sosiale ressurser (Mathiesen, 2011: 70).
Det siste alternativet som ble diskutert i kapittel 8 var administrative sanksjoner og
reaksjoner. I motsetning til de to foregående alternativene er dette en
gjerningsorientert variant, altså retter den seg mot skolene/kommunene. Poenget er at
skolene/kommunene kan få pålegg om for eksempel retting eller dagbøter for å bedre
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forholdene på skolen. Med et slikt alternativ vil skolene hele tiden måtte jobbe aktivt
med skolemiljøet, hvis ikke kan det fort bli dyrt for dem. Denne varianten vil også
ivareta ofrenes ønske om å bli trodd og få plassert skylden. Men det betyr likevel ikke at
de vil få en unnskyldning fra skolen. Dermed kan det tenkes at denne løsningsmodellen
sanksjonerer de handlinger som krenker den kollektive bevisstheten og er en trussel
mot samfunnet, og dermed bidrar løsningsmodellen til å bevare de gjeldende normene
og verdiene i samfunnet.
Altså finnes det mange andre måter å løse mobbesaker på enn å ta saken til domstolene.
Men som vi har sett kan det være vanskelig å finne en løsning som ivaretar alle parters
interesser og ønsker. Målet bør likevel være at ofrene får en bedret livssituasjon og at
skolene får veiledning til å håndtere neste mobbesak. Ved å kjenne til flere alternative
løsninger kan man på forhånd være klar over hvilke resultater de ulike instansene vil gi,
enten det er en unnskyldning eller en straff man er ute etter.

9.2 Avslutningsvis
Denne oppgaven har ikke hatt som formål å avgjøre skolemobbingens skjebne i retten. I
stedet har jeg forsøkt å belyse hvorfor mobbesaker havner i retten, om mobbing som
rettslig tema hører hjemme i retten eller om det hører bedre hjemme i en annen
løsningsinstans. Det kan se ut til at rettslig håndtering av mobbing ikke er en optimal
løsning slik det er lagt opp i dag. Dette skjønner vi ut fra det som ser ut som en økning
av antall saker i retten i løpet av få år. Et økt antall saker kan tyde på at systemet ikke
fungerer på et eller annet sted i prosessen, det være seg kompetansen i skolen, dårlige
tilsyn av fylkesmennene eller bedre kjennskap til lov og rettigheter for foreldrene. På en
annen side kan økte antall saker tyde på at loven fungerer og at flere får beskyttelse.
Økte antall saker trenger altså ikke å bety at det er noe i veien med loven som den er i
dag. Som en av mine informanter sier: ”Loven er det ingenting i veien med, det er
kompetansen i skolen som må bli bedre” (Intervju 5). Og det er klart, å stoppe
mobbingen i tidligst mulig fase er det mest ønskelige for alle parter. Dette forutsetter at
lærere og rektorer følger opp loven i praksis, noe som kanskje kan føre til økt
rettsliggjøring i skolen, som igjen kan føre til at rektorer og lærere får mindre tid til
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andre oppgaver. På den ene siden vil dette bidra til økt rettssikkerhet for elevene, mens
det på en annen side kan gå på bekostning av det pedagogiske i skolen. Å være klar over
hvilke alternativer som finnes for å løse mobbesaker i skolen, og hvilke resultater disse
vil gi, vil uansett være utelukkende positivt.
Antall ord: 39 427
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Vedlegg / Appendiks
Vedlegg 1: NSD
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Vedlegg 2: Søknad om informanter i sosiale medier
Hei!
Jeg er student ved masterprogrammet i Rettssosiologi ved Universitetet i Oslo. Dette året
skal jeg skrive masteroppgave om den rettslige håndteringen av mobbing i skolen. Med
fokus på lovverket, praksiser og tidligere dommer. For å få best mulig informasjon om dette
ønsker jeg å snakke med noen som har vært part (enten som elev eller som foresatt) i en
mobbesak som har vært anmeldt. Saker som tas opp på bakgrunn av Opplæringsloven kap
9a, hvor skolen/skoleeier/kommunen er motparten.
Det vil ikke bli spørsmål om selve mobbingen, men om skolens tiltak og hvordan du
opplevde rettsaken/anmeldelsen.
Har du eller noen du kjenner lyst/mulighet til å hjelpe? Ta kontakt for en uforpliktende
samtale hvor du kan få mer informasjon før du bestemmer deg for om dette er noe for deg.
Intervjuet er helt frivillig, og du vil være helt anonymisert i den endelige oppgaven.
Send meg gjerne en melding her på facebook, eller på mail: rakel_hamm92@hotmail.com

Håper noen av dere kunne tenke dere å bidra til å belyse et så viktig tema!

Mvh Rakel Hammarstrøm
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Vedlegg 3: Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjekt
Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjekt
”Rettslige utfordringer med mobbehåndtering i skolen”
Bakgrunn og formål
Forskningsprosjektet er en masteroppgave i rettssosiologi, juridisk fakultet ved
Universitet i Oslo.
Temaet for prosjektet er de rettslige utfordringene med mobbing i skolen. I de senere år
ser det ut til at antall mobbesaker i retten har økt. Mobbing har gått fra å være et sosialt
problem til å bli et rettslig problem. Slike utviklinger er svært interessante i et
rettssosiologisk perspektiv og vil være hovedtema for prosjektet. Spørsmål som vil bli
tatt opp i løpet av prosjektet er blant annet:
Hva er årsaken til at mobbing i skolen er rettsliggjort? Hvordan kan oppsvinget av
mobbesaker i retten forklares? Er rettssaker den mest fruktbare måten å håndtere slike
saker på?
For å kunne besvare disse spørsmålene vil det være nødvendig å høre fra personer som
faktisk har vært part i en slik sak. Spørsmål som vil bli intervjuet om vil derfor dreie seg
om skolens rolle, og hvordan opplevelsen av en slik rettssak var for begge parter. Blant
annet: Hva kunne skolen gjort annerledes? Hvorfor ble ikke dette gjort? Hvem, om noen,
bør straffes i slike saker? Hvilke inntrykk sitter du/dere igjen med i ettertid?
Deltakere
Grunnen til at du/dere blir spurt om å delta er fordi du/dere har vært rettslig part i en
slik sak, enten som familie/enkeltperson eller som skole/representant for skole.
Skolene har taushetsplikt, og ved intervju vil det ikke bli diskutert enkeltsaker uten
motpartens samtykke. Jeg anser det som helt nødvendig å intervjue begge parter i slike
saker for å svare på forskningsspørsmålene, og det vil gi en uvurderlig kunnskap om
temaet.
Så vidt meg bekjent, er det ikke utført lignende studier i Norge i dag, og det vil derfor
være svært nyttig om du/dere ville bidra.
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Hva innebærer deltakelse i studien?
Datainnsamlingen vil skje gjennom intervjuer, vi avtaler nærmere hvor og når dette skal
finne sted. Hvis dette viser seg å bli vanskelig, kan intervjuene bli gjort over telefon,
eller via mail. Men det er ønskelig å gjøre intervjuene personlig. Som nevnt vil
spørsmålene omhandle partenes tanker om rettsprosessen, i tillegg til tiden før og etter.
Intervjuet vil vare i ca 1 time.
Hva skjer med informasjonen om deg?
Alle personopplysninger vil bli behandlet konfidensielt. Det er kun jeg og eventuelt min
veileder som vil ha tilgang til opplysningene.
Intervjuet vil bli tatt opp på lydopptak. Dette er kun for praktisk håndtering for min
egen del når all data skal analyseres. Lydopptaket vil bli slettet umiddelbart når dette er
gjort. Lydopptakene vil bli beskyttet med passord og lagret adskilt fra øvrig data.
Deltakerne vil ikke kunne gjenkjennes i publikasjonen.
Prosjektet skal etter planen avsluttes i løpet av mai 2017, og alle opplysninger gitt
gjennom intervjuer vil da bli destruert.
Frivillig deltakelse
Det er frivillig å delta i studien, og du kan når som helst trekke ditt samtykke uten å
oppgi noen grunn. Dersom du trekker deg, vil alle opplysninger om deg bli anonymisert.
Dersom du ønsker å delta eller har spørsmål til studien, ta kontakt med Rakel
Hammarstrøm.
Telefon: 91 15 02 24
Mail: rakel.hammarstrom@student.jus.uio.no
Du kan også kontakte min veileder Peter Scharff Smith.
Telefon: 22 85 01 58
Mail: p.s.smith@jus.uio.no
Studien er meldt til Personvernombudet for forskning, NSD - Norsk senter for
forskningsdata AS.

124

Samtykke til deltakelse i studien

Jeg har mottatt informasjon om studien, og er villig til å delta

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------(Signert av prosjektdeltaker, dato)
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Vedlegg 4: Intervjuguide mobbeoffer/pårørende
1. Kan du fortelle litt om deg selv og din/deres historie?
Tiden før rettssaken/anmeldelsen
1. Fortell om din/deres opplevelse av tiden før rettssaken
2. Hva føler du/dere at ble gjort feil fra skolens side?
3. Var det noe du/dere synes skolen gjorde riktig?
4. Hva gjorde at du/dere tok skrittet til å anmelde?
Under rettssaken/anmeldelsen
1. Hvordan opplevde du å være part i en slik sak?
2. Følte du på dette tidspunktet at retten var den eneste veien å gå?
3. Hva var din opplevelse av konfliktløsningen i retten?
4. Hva synes du om økonomisk straff? Og har du forslag til andre alternativer til
straff?
Etter rettssaken/anmeldelsen
1. Er du fornøyd med utfallet av saken?
2. Har du klart å legge dette bak deg?
3. I ettertid, synes du at rettssak var den beste løsningen? Hvorfor, hvorfor ikke?
4. Hvilke andre løsninger, om noen, kunne du tenke deg som et alternativ?
5. Synes du at de ansvarlige har fått sin straff?
6. Hvem mener du bør straffes i mobbesaker?
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Vedlegg 5: Intervjuguide rektor
1. Fortell litt om skolens håndtering av mobbing i dag?
Tiden før rettssaken
1. Fulgte dere den samme metoden før denne saken?
2. Hva gjorde dere helt konkret for å oppfylle opplæringslovens bestemmelser?
3. Hvilken reaksjon hadde dere som skole på at familien ville ta saken til retten, og
kan du forstå dette?
Under rettssaken
2. Hvordan opplevde du/dere å være part i en slik sak?
3. Hva var din opplevelse av konfliktløsningen i retten?
4. Hva synes du om økonomisk straff? Og har du forslag til andre alternativer til
straff?
Etter rettssaken
1. Hva er din opplevelse av saken i retroperspektiv?
2. Ville du gjort noe annerledes fra starten? I så fall hva?
3. Anser du retten som riktig instans for å løse slike saker? Hvis nei, hvilke andre
måter ville du foreslå for å løse mobbesaker?
4. Synes du de ansvarlige har fått sin straff?
5. Hvem mener du er ansvarlige for mobbing?
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Vedlegg 6: Figur 1.
Figur over andel som oppgir at de mobbes 2-3 ganger i måneden eller mer i perioden
207-2006

Wendelborg, Christian (2017) Mobbing og arbeidsro i skolen – Analyse av
Elevundersøkelsen skoleåret 2016/17, NTNU Samfunnsforskning AS
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Vedlegg 7: Figur 2.
Oversiktstabell med mobbesaker i retten, min tabell
Saksnr.

Søksmål og paragraf

TIKSA201085491

Erstatningssak mot
Kristiansand
kommune, senskader
av mobbing i skolen
Skl §2-1
Oppll 9a-3

LA-2010204975
HR 2012241-A
TSTRO201536958

TKISA2012152831
TAUG2009201181

LF-2016102544
TNOMO2015109416
LF-201634126
TINTR201556529
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Dom i
tingretten
Kommunen
frikjennes

Dom i
lagmannsretten
Kommunen
dømmes

Anke til
Høyesterett
Anke
forkastet,
Lagmannsrettens dom
står

Erstatningssak mot
Trondheim kommune,
senskader av mobbing
i skolen
Oppll §9a-8
Oppll §9a-3
Erstatningssak mot X
kommune, senskader
av mobbing i skolen
Skl §2-1
Oppll §9a-3
Erstatningssak mot X
kommune, mangelfull
undervisning og tapt
skoleår grunnet
mobbing
Skl §2-1
Oppll §9a-3
Erstatning mot X
kommune grunnet
mobbing i skolen
Skl §2-1
Oppll §9a-3

Kommunen Ingen anke
dømmes

Kommunen Kommunen
frifinnes
frifinnes

Nektet anke

Erstatningssak mot X
kommune
Grunnet manglende
tiltak mot mobbing
Skl §2-1
Oppll §9a-3

Kommunen Kommunen
frifinnes
dømmes

Ingen anke

Kommunen Ingen anke
dømmes

Kommunen Ingen anke
frifinnes

