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Kreative tiltak

https://www.youtube.com/watch?v=SQ8HNeYLEe4
https://www.youtube.com/watch?v=SQ8HNeYLEe4
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwin_YrlrJzKAhVM2SwKHWd6CyUQjRwIBw&url=http://www.nrk.no/trondelag/fiskepudding-tar-opp-kampen-mot-mobbing-1.12414732&psig=AFQjCNEZRsdrwxtesbd8Z2S55l7nv8aYHA&ust=1452415825407631
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwin_YrlrJzKAhVM2SwKHWd6CyUQjRwIBw&url=http://www.nrk.no/trondelag/fiskepudding-tar-opp-kampen-mot-mobbing-1.12414732&psig=AFQjCNEZRsdrwxtesbd8Z2S55l7nv8aYHA&ust=1452415825407631


De vanskelige mobbesakene

› «Hvis du merker det er 
mobbing skal vi slå til 
umiddelbart» (Torbjørn Rød Isaksen)

› «Jeg synes vi skal tenke oss litt 
om da. Jobb godt, men kanskje 
litt langsomt» - (Erling Roland)

B DCA

Synkron-tiltak



Holdninger

 «Det blir bare verre om man blander seg 
inn» Lærer 

 «De er jo så gode på data, bedre enn meg –
så det er ikke så mye jeg kan gjøre» Lærer

 «Det er nå engang slik at det er i krevende 
omgang at ungene vokser seg robuste» 
Oppvekstsjef 

 «Hun/han er nok skyld i mye av det selv.»
Assistent

 «Nytter ikke å gjøre noe når foreldrene ikke 
stiller opp» FAU leder (og lokalpolitiker )

 «Dette foregår hjemme, og kan ikke være 
vårt ansvar. Vi kan jo ikke ordne opp i alt 
heller..» Rektor
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Her mobber vi ikke, for det har rektor sagt!



Omfang (EU kids-online)





Re-aktiv aggresjon

 Lar seg lett provosere

 Lav frustrasjonsterskel

 Overtolker – ofte på en 
fiendtlig måte

 Grensesetting tolkes 
negativt

 Blir ofte avvist fra 
jevnaldrende



REAKTIV AGGRESJON

TOLKNING

SINNE
Redsel

TRIGGERE AGGRESJON

Kognitivt sammenbrudd

- HINDRING
- KRENKELSE

(frustrasjon)



Pro-aktiv aggresjon

 Er ikke så synlig (Ikke – handlinger)

 Ytrer seg gjennom komplekse relasjons- og 
gruppeprosesser

 Ofte status blant jevnaldrende

 Kombinerer ofte aggresjon og prososial atferd

 Eks. utestenging, ryktespredning, 
maktdominans

 Stimulans - Bringe fram avmakt hos andre

 Gruppefølelse – ved å bringe fram en ytre 
fiende

 Applaus (belønning)

 Sosial støtte –

«hvis ikke du er med meg så er du mot meg» press. 



Hvordan har dagens ungdom det i hverdagen? 

En veltilpasset 
ungdomsgenerasjon 
› Gode relasjoner til jevnaldrende 

› Tette bånd til foreldrene 

› Høy skoletrivsel 

› Stor framtidsoptimisme 

› Få har erfaring med rus og alvorlig kriminalitet 

› Litt stresset 

› Mye stresset

Kilde: UngData 2015 



Sosial angst - triggere

› Ustrukturerte situasjoner (Friminutt, utedag, skoletur)

› Gym- musikktimer der en skal vise noe- eksponering

› Rekke opp hånda- spørre om hjelp

› Ringe å spørre noen om de skal treffes, eller snakke i 
klassen

› Delt på bursdag eller fest

› Ta initiativ til en samtale
(Valand 2015)



Effekt av universelle tiltak (Rose`s forebyggingsparadigme)



› Responsen og innblikket vi har 
fått i russekulturen er mildt sagt 
sjokkerende. Det beskrives 
innstemnings-middager der de 
må gjøre seg «lekre» og 
attraktive for å bli stemt inn på 
buss (Sosiallærer)

› Min datter har vært på 2 
middager, og har blitt nedstemt 
hver gang. (Mor 2. klasse vgs.)

› Jeg vurderer å bytte skole for å 
se om jeg kan lykkes bedre et 
annet sted. Alle som skal være 
med på en buss må ha minst 2/3 
stemmer for å komme med. Jeg 
hadde akkurat ikke nok. (gutt 17)

Vi har mottatt bortimot 50 mail om forskjellige 
tilfeller. Dette er jo en feiring som enkelte 
steder starter allerede i slutten av 10.klasse og 
som kan holde elever utestengt i inntil 3 
år. Det er jo nemlig sånn, at dersom du ikke er 
med på en buss, blir du ikke invitert på fest. 
(Rektor)











Å frata barnet denne 

teknologien er å nekte dem 

tilgang til verden, og å 

nekte dem å være og å bli 

deltakende borgere

Elisabeth Staksrud
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Hvem er dagens helter?

«Jeg synes ikke de er viktige for 
noen. Jeg ville bare lage 
morsomme videoer»



http://www.nrk.no/buskerud/mobber-medelever-via-skoleapp-1.12635942
http://www.nrk.no/buskerud/mobber-medelever-via-skoleapp-1.12635942




Anger

“Jeg synes egentlig ikke at arbeidsgivere skulle ha lov til 

å google deg når du søker på jobb. For det som ligger ute 
er lissom private ting. Ikke sant? “ 

Jente, 19 år (Staksrud)



Den barske sannheten (Staksrud/Fandrem)

 Norske barn er flinke, kan masse og har engasjerte 
foreldre og lærere 

 Norske barn er ikke englebarn – men foreldre tror ofte de 
er det – uansett. 

 Digitale mobbere er også ofre – og sliter ofte mer enn 
man skulle tro 

 Norske foreldre og lærere interesserer seg mindre for 
barns digitale liv enn for andre interesser – og interessen 
faller etter hvert som barna blir eldre 

https://www.youtube.com/watch?v=wWoa4nUkzCs
https://www.youtube.com/watch?v=wWoa4nUkzCs


Verktøy

https://www.youtube.com/watch?v=B4gY9o_cFPU
https://www.youtube.com/watch?v=B4gY9o_cFPU


Straffeloven (Botnan Larsen)

 Den alminnelige rettsfølelsen kan bli nummen på sosiale medier

 Skolen er ingen straffri sone 

 Samfunnets lover gjelder

 Digital mobbing kan være straffbare handlinger

 Straffeloven gjelder også for digitale handlinger og digitale rom

 Ikke forskjell mellom krenkelser fremsatt fysisk eller digitalt

 Medvirkning er også straffbart

 Skole og skoleeier kan og bør i mange tilfeller politianmelde digital mobbing 
av elever
 Det er ikke dobbelstraff om skolen også setter inn sanksjoner etter ordensreglementet



Moderatoren



Identitetsbasert mobbing

Kommer særlig til syne når vi 
opplever oss utenfor synsvidde- f eks 

på nett.

Gruppebaserte 
fordommer 

En blind flekk?

• Kjønn
• Seksuell legning
• Funksjonshemming
• Kulturbakgrunn

Hvorfor er dette skjult?
• Skam
• Er det mobbing/trakassering?
• Normalisering
• Bagatellisering
• Redd for overreaksjon



Hva gjør en mobber til en nettmobber? (Staksrud) 

De barna som mobber andre via Internett og/eller en 
mobil teknologi er annerledes enn de som kun 
mobber ansikt til ansikt. 

Spesielt gjelder dette: 

 Digitale mobbere har (når alt annet er likt) minst 
fire ganger større sannsynlighet for å delta i 
risikorelaterte aktiviteter på nett

 Har dobbelt så stor sannsynlighet for å bruke tid på 
nettet og synes det er lettere å være “seg selv” på 
nettet online persona

 Har nesten 1.9 ganger større sannsynlighet for å har 
høye tanker om sin egen IKT kompetanse

 Har 1.6 ganger større sannsynlighet for å være en 
jente enn en gutt 

(Görzig & Ólafsson, 2012) 

1 av 3 som mobber 

andre på nettet sier 

de ville ta igjen

Hevn er ofte 

motivet

Utveksling mellom 

de SAMME barna



Hvem er mest utsatt

› De som sliter "i virkeligheten" 
(hjem/skole/venner) 

› Psykiske vansker er assosiert med 
både å bli mobbet og det å mobbe 

› De som mobber er oftere 
sensasjonssøkende 

› De som blir mobbet føler seg ofte 
generelt “usynlige” 

› De som har liten erfaring med 
Internett (ikke tilgang hjemme) 

› De som starter sent å bruke nettet
(Staksrud 2014)



Vil min datter/sønn være stolt av dette som 
14 åring?

› Hvorfor deler jeg dette?

› Hva vil jeg oppnå

› Er det for egen del, så la det være?





Hva skal til?

› Økt kompetanse om 
nettbruk (gleder og 
utfordringer)

• Foreldre, skole

• Støtteaparatet (ppt, 
politi, helse, barnevern 

utekontakter etc.)

 Være særlig obs på de 
som sliter – de har også 
et liv på nettet

› Ha det moro, sammen, 
på nett («be curious –
have fun» Steve Jobs)

Digital dømmekraft må 
innarbeides FØR barna 
er storbrukere (2-3 
klasse)

Ha tydelige regler 
for personvern -
vær tydelige og 
konkrete på 
forventninger –
regler, lovverk etc.
Utvikle mental 
portefølje

Skole og hjem og 
andre arenaer  MÅ 
samarbeide (Delt 
ansvar – samme 
ungdom – også 
VGS)

Tydelig ledelse som 
setter standarden 
og tar ansvar for 
(skole)kulturen

Universelle tiltak –
det som løfter alle 

løfter de som trenger 
det mest.





Det skjer under DIN ledelse!



Mobbeombudet i Buskerud

91510893 

Facebook (Mobbeombudet i Buskerud)

› Kors på halsen

› Slettmeg.no

› Eraseme.no

› Barneombudet

› Barnevakten

› Redd Barnas råd om nettvett

› Ung.no om nettvett

› FNs Barnekonvensjon

https://www.facebook.com/Mobbeombudet/?ref=hl
http://www.korspahalsen.no/
http://www.slettmeg.no/
http://eraseme.no/
http://barneombudet.no/dine-rettigheter/til-a-vaere-fri-for-mobbing/mobbing-pa-skolen-2/
http://www.barnevakten.no/
http://www.reddbarna.no/vaart-arbeid/barn-i-norge/nettvett
http://www.ung.no/nettvett/
http://www.reddbarna.no/barnekonvensjonen1

