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Hvad handlede projektet om? 
Projekt ’Bland dig ikke udenom’ var en antimobbe-kampagne målrettet folkeskolens mellemtrin (4.-
6. klasse) primært i København og omegn og Århus og omegn, men der blev også afholdt 
mobbestop-møder i Nord- og Sønderjylland og på Fyn. 
Mobbestop-møderne varede ca. 1,5 time og op mod 250 elever kunne deltage ad gangen. 
Møderne blev faciliteret af en ung moderator, og en tekniker stod for at afvikle kortfilm samt sms-
afstemninger og sortere i sms-spørgsmål og kommentarer fra eleverne. 
 
Møderne indeholdt:  
- En viral film og en app, der satte fokus på mobning. 
- Tre kortfilm, der tog udgangspunkt i konkrete mobbesituationer og lagde op til debat om, hvad 
man kan gøre i de enkelte situationer for at stoppe mobningen. 
- Et sms-baseret debatsystem, så eleverne helt anonymt kunne deltage i undersøgelser om 
mobning samt dele oplevelser og følelser i relation til mobning ved at sende sms’er, der blev vist 
på salens storskærm. 
 
Kampagnen bestod desuden af et klassesæt, bestående af en række konkrete værktøjer til 
udarbejdelse af en fælles antimobbe-politik i klassen. Lærerne kunne også foretage en anonym 
trivselsmåling blandt eleverne, som blev gentaget efter nogle måneder for at se, om udarbejdelsen 
af klassens antimobbe-politik havde haft en effekt. Klassesættet og trivselsmålingen ligger frit 
tilgængeligt på hjemmesiden www.mobbestop.dk sammen med film og det øvrige materiale.  
 
Hvad var målet med projektet? 
Formålet med projektet var at give eleverne forståelse for, at alle har et ansvar for at blande sig og 
sige fra, når de oplever mobning, fordi mobningen ikke kun går ud over de involverede parter, men 
har stor betydning for den generelle trivsel. Formålet var desuden at give eleverne nogle konkrete 
redskaber til at sige fra over for mobningen. Det fik de både under mobbestop-møderne og via 
arbejdet med klassesættet i de klasser, hvor lærerne valgte at arbejde videre med emnet efter 
mobbestop-møderne. 
 



På de enkelte mobbestop-møder var formålet desuden at give eleverne et billede af, hvor udbredt 
mobning er på deres egen skole, hvor mange der synes det er svært at sige fra over for mobning, 
og hvor mange der har lyst til at sige fra. Det foregik via anonyme sms-afstemninger, og formålet 
var at vise eleverne, at de ikke står alene, hvis de enten oplever mobning eller føler, det er svært 
at stille noget op over for mobningen.  
 
Hvor stor var målgruppen? 
20.000 
 
Hvor mange deltog i projektet? 
12000-13000 
 
Hvem var målgruppen? 
Børn 
 
Er projektet gennemført i overensstemmelse med ansøgningen? 
Ja 
 
I hvilken grad vil du betegne projektet som værende en succes? 
I høj grad 
 
Forklar hvorfor projektet blev en succes 
Mængden af anonyme sms’er fra møderne viste med al tydelighed, at mobning er et følsomt 
emne, som berører mange skoleelever, men som er svært at snakke åbent om. Muligheden for at 
deltage anonymt var derfor en succes, fordi det fik mange elever til at deltage, fortælle deres 
historier og stille spørgsmål til moderator, helt anonymt. Samtidig deltog mange elever ved at stille 
sig op og mundtligt fortælle eller stille spørgsmål ud til salen. Dette skyldtes i høj grad, at projektets 
moderatorer gjorde en stor indsats for at skabe en tillidsfuld stemning på møderne. Ved mange 
møder oplevede moderatorerne også, at eleverne kom op bagefter for at få gode råd til, hvordan 
de skulle tackle en konkret situation, som de stod i. Vi har desuden fået mange positive 
tilbagemeldinger fra skolerne, ikke bare omkring møderne, men også på klassesættet, som har 
givet både lærere og elever nogle helt konkrete værktøjer til at gøre noget ved mobningen. Der var 
også flere skoler, som bad om et ekstra møde, fordi det havde haft positiv effekt på eleverne.   
 
Projektets formål var at 
påvirke adfærd 
 
Beskriv effekten for målgruppen 
Som projektledere deltog vi selv i mange af møderne og kunne se og høre, hvordan debatten om 
mobning påvirkede eleverne. Flere gange var der elever, som blev kede af det og ligefrem 
begyndte at græde og derfor forlod mødet med deres lærer. Men det var også positivt at høre flere 
af eleverne fortælle åbent, at de ikke vidste, hvor alvorligt det var at mobbe, og at de fremover ville 
tænke over det. Efter hvert møde gennemgik vi alle elevernes sms-spørgsmål og afstemningerne 
omkring mobningens omfang på skolen. Også her fremgik det tydeligt, hvor meget mobning fylder i 
mange skoleelevers hverdag.  
 
Hvordan har I målt effekten af projektet 
Via de trivselsmålinger, som lærerne kunne foretage blandt deres elever i klasserne, fik lærerne 
først og fremmest mulighed for selv at måle på effekten af møderne og det opfølgende arbejde. 
Trivselsmålingen bestod af 20 spørgsmål til eleverne, som de besvarede individuelt og anonymt 
henholdsvis før klassen havde udarbejdet sin egen antimobbe-politik og igen nogle måneder 
senere for at se, om indsatsen havde haft en effekt. Vi kan ikke se resultaterne enkelt- eller 



klassevis, men kun samlet for alle besvarelser (kun mellem 24 og 853 elever har svaret pr. 
spørgsmål).    
 
Når vi sammenligner resultaterne fra henholdsvis første og anden trivselsmåling, er det på den 
positive side værd at fremhæve: 
- at der er en stigning i andelen af elever, der svarer, at de har mange gode venner i klassen (fra 
65,5% ved første måling til 72,6% ved anden måling) 
- at der er en stigning i andelen af elever, der svarer, at de har nogle at være sammen med i 
frikvartererne (fra 64,6% til 77,8%) 
- at der er et fald i andelen af elever, der svarer, at de har prøvet at føle sig udenfor eller blive 
mobbet i klassen (fra 8,4% til 2,8%) 
- at der er en stigning i andelen af elever, der svarer, at de har fortalt det til en voksen, hvis de blev 
mobbet (fra 36,9% til 39,3%). 
 
Omvendt viser trivselsmålingerne også: 
- en stigning i andelen af elever, der et par gange har oplevet nogle fra klassen blive mobbet (fra 
47,3% til 59,1%) 
- en stigning i andelen af elever, der mange gange har set nogle blive mobbet uden at vide, hvad 
de skulle gøre ved det (fra 8,7% til 14,5%). 
 
Hvordan vil du vurdere effekten af projektet for målgruppen? 
Effekten er meget positiv 
 
Har der været sideeffekter 
Ja 
 
Hvilke sideeffekter? 
Gennemgangen af sms-spørgsmålene efter hvert møde førte til i alt 70 underretninger af elever, 
hvor vi vurderede, at deres sms’er indikerede så alvorlig mistrivsel på grund af mobning eller andre 
forhold, at der var grund til at reagere. Sms’erne blev primært indberettet til skolens ledelse, i nogle 
tilfælde også til de pågældende kommuner. I alle tilfælde sørgede vi for at få bekræftelse på 
modtagelsen af indberetningen, men hvad der videre er sket i de enkelte tilfælde ved vi naturligvis 
ikke.  
Desuden har der været den sideeffekt, at vi har ramt en sekundær målgruppe ved de 100 møder; 
nemlig lærere, pædagoger og forældre, som via vores materiale har lært noget om den nyeste 
mobbeforskning og forhåbentlig kan bruge det til at hjælpe børnene med at komme mobningen til 
livs.  
 
Hvad har været den vigtigste læring ved gennemførelsen af projektet? 
At der kan opstå mange uforudsete opgaver undervejs eller opgaver, som viser sig at være meget mere 
tidskrævende end forventet som eksempel de mange underretninger på baggrund af elevernes sms’er. 
Det var også mere tidskrævende end forventet at få booket møderne. Ikke pga. manglende interesse, 
men formentlig fordi de har skullet koordinere med andre lærere, booke lokaler, sørge for teknisk udstyr 
mm. Vores indtryk er, at lærerne generelt var pressede pga. skolereformen. Dette må også formodes at 
være årsagen til, at kun 853 elever har udfyldt trivselsmålingen.  
Vi fandt også ud af undervejs, at det ville være en god idé at udvikle materiale om mobning ud over det, 
der skulle bruges til møderne, nemlig infomateriale samt materiale om mobning generelt til lærere, 
pædagoger, forældre og elever. Endvidere har vi udviklet et website, fordi vi vurderede, at det var den 
bedste måde at formidle alt materialet på.   

 
 
 
Hvordan er erfaringerne fra projektet blevet udbredt? 



Vores tanke var at analysere resultaterne fra trivselsmålingerne og udarbejde en pressemeddelelse om 
projektet og dets resultater. Men da så forholdsvis få elever (fra 24 til 853) har svaret på de enkelte 
spørgsmål, er materialet langt fra validt.  

 
Har projektet været nævnt i medierne?   
Paperboy (lokalavis i Roskilde), Dagbladet Køge, Sydkysten 

newsbreak.dk, juniorbusiness.dk, alledanskeapps.dk, Version2.dk, nettips.dk, news.dk,  
TV2 Lorry, P4 Weekend. 

 


