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Grovmanus som det blir plukket fra i selve
foredraget. ( alt blir ikke gjennomgått) Manus er
til fri benyttelse derfor legges det ut i powerpoint.

oDel 1 Spesifikt om Digital mobbing
oDel 2 Digital mobbing i lys av
andre mobbeformer. ( fokus på
sosial stressteori)
oLovgrunnlag

Fra et Individualpsykologisk perspektiv med
vektlegging av karakteristika og egenskaper
Begge
perspektiver

Sosialpsykologisk perspektiv med fokus på
sosialt klima og læringsmiljø.
Vi ser også at mobbedefinisjonene gradvis går mer i retning av å subjektive kriterier
som å oppleve :
• Sosial verdsetting
• Sosial innflytelse
• Sosial tilknytning
• «Mobbing av barn er handlinger
• Sosial tilhørighet
voksne og/eller barn som hindrer
• Inkludering.

Lund, Helgeland &
Kovac, 2017

fra

opplevelsen av å høre til, å være en
betydningsfull person i fellesskapet
og muligheten til medvirkning.»

Å ha det «trygt og godt» artikkel 9ai Opplæringsloven :
Livskvalitet/skolelivskvalitet som begreper.

Å ha det trygt
• Systemisk trygghet som sikres gjennom
voksengaranti og systematikk.
• Å ha indre trygghet
(selvsikkerhet/selvhevdelse/selvverd)
Å ha det godt
• Med andre/ vennskap og relasjoner (
medelever og de voksne)
• Å ha det godt med seg selv ( det psykiske
helseaspektet, livsmestring)

Hva har elever rett til ?
1.Å bli behandlet høflig
2.Å bli behandlet respektfullt (fravær av mobbing og krenkelser)
3.Å få delta på lik linje med andre ( jevnaldringsrelasjoner)
4.Å møte tydelige voksne i skolen som involverer seg og bryr seg.
Hva må elever kvalifisere seg for?
5. Tillit
6. Verdsetting og anerkjennelse
7. Kjærlighet ( Vennskapsrelasjoner)

Modell for inklusjon
Fysisk
inkludering
•

•

Sosial
inkludering

Være til stede i •
naturlige
settinger
•
sammen med
andre elever.
Jevnaldringsrelasjoner

Tilhørighet og
fellesskap.
Utvikle nære
relasjoner og
vennskap.

Faglig inkludering
•
•

•

Faglig mestring.
Lærings-utbytte i
forhold til
forutsetninger.
Faglig samarbeid

Subjektiv
inkludering
•

Den enkelte elevs
opplevelse og
erfaring av
inkludering.
Virkelighetsoppfatninger

Idealverdier : Forfektet inkludering : ( våre fine ord og formuleringer, hvordan
vi vil fremstå utad)
Bruksverdier : Praktisert inkludering ( hva som skjer i vår sosiale praksis - i hverdagen-det er her vi bryner

holdninger og verdier)

Mobbeaspektet ved digitale medier
Digital mobbing har nesten utgangspunkt i skolekonteksten. Det vet vi
fordi digital mobbing synker drastisk i ferier og ved lengre fravær og stiger
igjen når skolen begynner. (NB!!!!)
Det er relativt sjeldent at noen bare mobbes på nettet og ikke også
mobbes på andre måter.
Digital mobbing kan derfor ikke betraktes isolert men må ses i
sammenheng med mobbing generelt i skolen. Vi kan derfor heller ikke
kun forstå digital mobbing uten å analysere dette i en kontekst og et
system.
Mobbing i skolekontekst og på fritid/bruk av digitale medier gjør at vi får
en konfliktforskyving mellom arenaer. ( Noe skjer på en arena og tas
igjen på en annen)(Kan også ses i et hevnperspektiv)

Digital mobbing
Søndager er den verste dagen i uka.
Mye vegring knyttet til å gå på skolen mandag morgen , særlig også fordi at
jeg vet at jeg har 50% for å bli mobbet der også.
 Yngre barn opplever mest utestenging og litt bilder.
 Eldre barn mer direkte og krenkende beskjeder, bilder som legges ut, sosial
utestenging og tyveri av kodeord etc.
 On-line krenkelser er 24/24 og du vet aldri når.
 Du har heller ingen kontroll med :
1. Hvem som utfører handlingen?(anonymiteten)
2. Hvem som deler videre? (forsterkningen)
3. Hvem som mottar videre andre enn deg selv? (spredningseffekten og
https://videnskab.dk/krop-sundhed/mobning-paa-nettet-kan-give-symptomer-paausikkerheten)
ptsd

Digitalt innfødte
• Barn/unge som har opplevd tilgang på digital teknologi hele livet
(nettvante)

Norske barn og unge skårer rimelig høyt på bruk av nettet :
1/3 bruker 4 timer hver dag ( utenom skoletida)
¾ bruker 2 timer eller mer hver dag. Gutter bruker mest tid på spill,
jenter mest tid på sosial medier. Når jenter som spiller mye så påvirker
dette sosial kompetanse negativt (eller er det slik at jenter med lav
sosial kompetanse spiller mer), ikke den samme sammenheng hos
gutter.

I den europeiske undersøkelsen EU Kids Online svarer
8 prosent av norske 9–16-åringer at de har blitt mobbet på nettet i
løpet av det siste året.
Blant de 25 landene som er med i undersøkelsen, ligger Norge på femteplass når
det gjelder andelen som sier at de har blitt mobbet på nettet, og på tredjeplass
når det gjelder andelen som har blitt mobbet i det hele tatt. Forskerne bak

rapporten konkluderer med at digital mobbing er mer vanlig i land
hvor det er mye mobbing generelt, og at det ikke ser ut til å henge
sammen med utbredelsen av internett i de ulike landene.

Deres konklusjon er derfor at digital mobbing først og fremst bør ses på som en ny variant av et gammelt problem, heller som en konsekvens
av ny teknologi (Livingstone, Haddon, Görzig & Ólafsson 2011: 62).
EU Kids Online-undersøkelsen spør også på hvilken måte barn blir mobbet på nettet. Det

vanligste er å få slemme eller
sårende meldinger, eller at slemme eller sårende ting blir spredt på nettet. 1 prosent av barn
og unge mellom 11 og 16 år i Europa sier at de har blitt truet på internett (Livingstone mfl.
2011: 64).

Si fra om digitale krenkelser
Relativt mange av de som utsettes for digital mobbing holder deg for seg selv.
Lettere å være aggressive mot andre på nettet enn i det virkelige liv.(reduserte
sperrer)
Færre sier fra om digitale krenkelser/mobbing enn i andre mobbeformer. (kun ca
25%)
20% av de som forteller til venner om negative ting de har vært utsatt for på
nettet, opplever at «venner» trekker seg. (Hvorfor?)
Færre gutter enn jenter sier fra. ( Over 70% av guttene sier ikke fra (Hvorfor flere
gutter enn jenter?
 Et fåtall sier fra til sine lærere? ( Hvorfor?)
 Mange er også redde for å si fra til sine foreldre?( Hvorfor?)
 For å si fra om digitale krenkelser/mobbing så må det være ekstra ille. (Staksrud
2013)

Årsaker til at jeg ikke sier fra.
Skyld og skam
Redd for å miste venner
Redd for redusert sosial status
Redd for ikke å bli trodd
Redd for at det skal bli verre.
Redd for at jeg skal miste tilgang til nettet.
Redd for at mine foreldre skal konfiskere PC, tlf etc.

Ulike begreper
Digitale krenkelser : Enkelthendelser
Digital mobbing : Systematisk over /tid ofte i kombinasjon med andre mobbeformer)
Digital vold : ( kan ha like store psykiske skader som fysisk vold og er særlig knyttet opp
mot skyld og skam)
- Kriminalisert (straffeloven)(straffeloven § 267,266,135,185,186,264,183,390)
Digitalisert mobbing/vold er svært loveregulert.
 Bildedeling
 Utpressing
 Kjærestevold ( der digitale virkemidler er ofte i tillegg til fysisk kontroll og
mishandling)
 Hatkriminalitet
 Identitetstyverier
Trakassering : ( brukes i arbeidslivet- inneholder både mobbebegrepet og seksuell
atferd)
Nulltoleranse : Ikke akseptere noen form for krenkelser, lav reaksjonsterskel.
Konflikt : Maktbalanse der utfallet varierer/er uvisst.( ikke alltid lett å skille fra
mobbing og også skille i dobbeltroller i lys av maktbalanse ( motta og sende)

Mobbing på nettet
•
•
•
•

Sofie Berne : Nämobbning,
Handbok for skolan, Gøteborg
universitet 2016

Verst når bilder spres.
Flest jenter.
Skam-Avmakt-Redusert selvfølelse
Elevene beskriver at det er lettere å vise
aggressivitet på nettet enn face-to-face

84% av 15 åringer sier JA til at det er lettere å være aggressiv på
nettet.
69% av 12 åringer sier Ja.

•

Klar sammenheng mellom vanlig mobbing og
nettmobbing

Digital mobbing

• Noe mer jevn fordeling jenter/gutter enn i
andre mobbeformer, men totalt sett er flere
gutter involvert i mobbing. Like mange gutter
som jenter i skjult (psykisk) mobbing.
• Opptrer ofte sammen med andre mobbeformer
• Har langt større innslag av dobbeltroller
• Kan også i noen tilfeller være en «hevnakt» som
respons på opplevd fysisk eller psykisk
mobbing.

Sosial hjelpeløshet,sosial selvdestruksjon,sosialt selvmord
o Ungjentene i russebussene som sender nakenbilder av seg selv og utfører
seksuelle tjenester som inngangsbillett til russebussene.
o Vi har også en rekke eksempler på elever (jenter) som selv legger ut
kompromitterende bilder av seg selv på nettet der de utfører seksuelle
handlinger mot andre eller kler av seg på nettet. Et annet alternativ er at andre
legger ut, men at de synes det står til.
Forskning viser at det er en klar sammenheng mellom slike handlinger og
selvbildeutfordringer.(Berhard Enjolras,2013)
 De tror at de øker sin sosiale status ved å fremstå i kompromitterende
settinger med statusgutter.
Virkeligheten er den stikk motsatte. At et lavt selvbilde blir
forsterket,selvforrakt øker og at sosial status blir redusert.
Klar sammenheng mellom selvbildeutfordringer og psykisk helse, tidlig
seksualdebut og tidlig debut på alkohol og omfang av rus.(Øya&Strandbu 2009)

Stor usikkerhet om forekomst av digital
mobbing
Ulike undersøkelser viser relativt store forskjeller.
Men svært mange vet om andre de kjenner som har blitt usatt, men også
her varierer tallene fra 41% til 70%.
Det ser ikke ut til at det er en sammenheng mellom utbredelsen av
internett i et land og forekomst av digital mobbing. Forekomst av digital
mobbing varierer derimot i ulike land og står i forhold til mobbetallene i
landet totalt sett. I land med mye mobbing er det også mer digital mobbing.
Norge ligger høyt oppe på statistikken for digitale krenkelser
(enkelthendelser) og digital mobbing. ( Kids online undersøkelser : Norge på
5 plass i digital mobbing og også høyt på mobbing generelt (3 plass))

Digital mobbing Elevundersøkelsen 2018/19
Grunnskole 7 trinn

Grunnskole 10.trinn

Videregående skole 1 trinn

Total 2,1%

Totalt 2,6%

Totalt 1,7%

Jenter 2.3

Jenter 2,7%

Jenter 1,6%

Gutter 2.0

Gutter 2,5 %

Gutter 1,8%

Forskjell fra 2017/18 : 0% ( totalt)

Forskjell 2017/18 : - 0,5%
Nedgang jenter -0,7% ( -3150
elever)

Forskjell nedgang 2017/18 : -0,3%
Nedgang jenter 0,5% ( 2250 elever)

Flest jenter på 7 og 10 trinn, flest gutter i videregående.
Størst nedgang jenter på 10.trinn og jenter på videregående skole.

1% utgjør ca 4500 elever

Trenden har snudd, ingen økning i digital mobbing på barnetrinnet og markant
nedgang totalt sett på 10.trinn og videregående skole.
Markant nedgang fra 10.trinn til videregående .

• Mobbet digitalt

• Ca 1,7-2,5% (alt etter skoleslag) av elevene totalt sett svarer at
de blir mobbet digitalt to til tre ganger i måneden eller oftere.
• Av disse svarer 69,3 prosent at de ble kalt stygge ting og ertet.
42,3 prosent svarer at de ble holdt utenfor og baksnakket. 37,5
prosent at noen spredte ting på nettet som såret dem.
• Rundt 48,5 prosent av elevene som blir mobbet digitalt,
opplever også andre former for mobbing.
• 0,5 prosent svarer at de har mobbet andre digitalt to til tre
ganger i måneden eller oftere.
• 30% av den digitale mobbingen har et hevnpreg (Staksrud
2013, Gørzig og Olafsson 2012)

Ref. Staksrud 2013

Digital mobbing

Prof. Justin Patchin fra University of WisconsinEau Claire.

 Høyest forekomst ved 12-14 års alderen.
 Særlig sårbar periode for sosial feedback fra andre.
 Enda færre sier fra om digital mobbing enn i andre mobbeformer ( kun 25%)
 Det er en sammenheng mellom å være involvert i digital mobbing ( både ofre og
overgripere) og det å slite faglig på skolen.
Også en klar sammenheng mellom involvering i digital mobbing og selvbildet.
( usikkerhet om hva som kommer først)
Det er mest digital mobbing innen samme kjønn
Kjærestevold
Patchin sier at i USA regner man med at seks prosent av guttene og fire prosent av
jentene har gjort narr av eller truet kjæresten sin offentlig på internett.
• Sju prosent oppgir å ha sendt truende sms til kjæresten eller å ha nektet kjæresten
å bruke mobiltelefon.
• De som opplever tradisjonell kjærestevold opplever den også digitalt. Skjer det
elektronisk er det svært sannsynlig at det også skjer offline, sier Patchin.

Netthets
Beskyldninger mot/hat rettet mot enkeltindivider eller grupper.
«Online firestorm».
Lett å melde seg på.
Lettere å tro at personangrep eller svertekampanjer kan forbli anonyme.
Det rare er at det aller meste at netthets skjer med fullt navn og utføres langt
oftere av voksne enn av barn/unge.(nettroll) I slike tilfeller vil eget navn ofte
kunne drukne i tusenvis av andre, mens noen nettroll blir stimulert av antall
følgere og oppmerksomheten det gir.
Netthets er vanligst overfor politikere (80% har opplevd) 15% har sluttet i
politikken pga netthets.
Men vi har også sett at enkelte mobbeofre langt ned i barneskolen har opplevd
netthets som tilleggsbelastning til andre mobbeformer og også klare
eksempler på rasistisk innslag i netthetsen.

Endringer i ungdomskulturen
oDe unge bruker Instagram, Snapchat, Pinterest og Messenger og i
mindre grad Facebook .Tradisjonelle medier som Facebook brukes
primært av de unge til å innhente informasjon f.eks om
arrangementer, treningstider etc.
oSnapchat brukes forskjellig der de unge bruker det primært til å
snakke/oppdatere hverandre, mens de voksne og eldre bruker det
mer til å få vite hva de unge gjør på.
oUngdommene går fra de offentlige rom til de mer private rom fordi
voksne er i offentlige rom. Disse private rommene er selvsagt mer
eksklusive og derfor også mer ekskluderende. Noen som da ikke
inviteres inn i lukkede fora, kan oppleve dette som mobbing.

Digital mobbing
• Er ofte knyttet til skolen. Utføres som oftest av noen andre i egen klasse/på egen
skole.
• Det er lavere forekomst i sommerferien enn i skoleåret.
• Digital mobbing må tas like alvorlig som andre mobbeformer.
• Digital mobbing må ses i sammenheng med andre mobbeformer. Det er stor
overlapping mellom mobbeformer.
• Gjennom digitale medier fjernes en del av vår etisk/moralske dømmekraft og vi
kan utføre handlinger som vi ellers ikke ville gjort.
• Du sårer ikke bare andre ved å krenke dem, du sårer også deg selv hvis du er med
på krenkelser eller lar deg påvirke av andre til å gjøre det eller bifaller det.
( Nicole Legate, Psychological Science 2013)

Jenter mobber mer på nettet

Linda Beckman: Traditionell mobbning och
nätmobbning bland svenska ungdomar:
Könsskillnader och samband med psykisk
hälsa.,2013

Jenter er involvert i en større del av mobbingen på nett, enn den som skjer ansikt til ansikt - både som
mobber og mobbeoffer, viser svensk forskning.

Mens ’tradisjonelle mobbere’ oftere er gutter enn jenter, er det jevn kjønnsfordeling blant nettmobbere. Og jenter er også mer utsatt som
mobbeofre på nettet enn i tradisjonell mobbing.
- Tidligere forskning har vist at gutter hovedsakelig spiller spill og liknende, på nettet. Jenter kommuniserer mer med andre og bruker sosiale
medier og blogger der de kan legge ut kommentarer og bilder.
Beckman tror det kan være en sammenheng her. Kanskje har stedene jentene oppsøker generelt litt større mobberisiko.

- Mer interaksjon med andre betyr ikke mer mobbing i seg selv, men risikoen for å bli utsatt for mobbing
øker simpelthen fordi du oppsøker nettsteder der andre – kanskje med mindre gode intensjoner opererer.
- Anonymitet og offentliggjøring er to faktorer som skiller nettmobbing fra tradisjonell mobbing, mener
hun. Kanskje er det slik at anonymiteten fører til mer mobbing.
Selv om det har vært stor oppmerksomhet rundt nettmobbing, antyder de fleste undersøkelser at det fortsatt er tradisjonell mobbing som er
mest utbredt.

Og forskjellene til tross - nettmobbing og tradisjonell mobbing er mer to sider av samme
sak enn separate fenomener

Hvorfor er du på nettet?
Oppdatert på det sosiale livet. (hva skjer)
Sosial kontakt med venner. ( vedlikeholde kontakt)
Finne nye venner/nye kontakter.
Innhente informasjon ( læring eller f.eks treningstider etc)
Av tvang ( føler jeg går glipp av noe hvis jeg ikke er på…..)
Kjedsomhet ( har ikke så mye annet å holde på med)
Av narsissistiske grunner ( vise meg frem, være i fokus)
Sosiale medier er et sted der unge kan ha en fantastisk selvpresentasjon, men
likevel innerst inne ha dårlig selvbilde og lav selvfølelse. Ref. Bernhard
Enjolras, Institutt for samfunnsforskning 2013

Digital mobbing
• Ofrene opplever at de ikke kan slippe unna, har ikke noe fristed.
• 50% av ungdomsskoleelevene opplever digital mobbing som like ille/alvorlig
som andre mobbeformer.
• 30% opplever digital mobbing som verre enn andre mobbeformer.
• Konsekvensene av digital mobbing er angst, depresjon, sosial isolasjon og
redusert selvfølelse.
• Digital mobbing
oBli utestengt fra spill/fora
oRyktespredning
oIdentitetstyveri
oPublisering av bilder/film
oHatsider.

Flest jenter blir krenket/mobbet på nettet, men
flest gutter er involvert i mobbing generelt
Fordi de bruker mer tid enn guttene på sosiale medier.
Jentene er flinkere til å si fra.
Guttene lider mer i stillhet.
 Det er like mye skjult og fordekt mobbing blant gutter som
blant jenter. I jentemobbing varierer og skifter maktforholdet
mer enn hos gutter
 Guttemobbing blir oftere definert som konflikter.

Anonymitet i digital mobbing
Er tilsynelatende anonymisert, ( oppleves slik av de som
sender) men legger vanligvis igjen så klare spor at
avsender lett kan identifiseres likevel.
Det betyr egentlig at digital mobbing er enda lettere å
dokumentere enn andre mobbeformer så sant man tar
vare på materialet.
Dessuten er lovverket mye mer presisert innen digital mobbing
( straffeloven) enn andre mobbeformer.
NB!! Det ligger gratisapper ute på nettet der IP-adresse skjules.

Grenseoppganger
o Er det mobbing hvis du får få likes på noe du legger ut.
o Er det mobbing hvis du ikke inviteres inn i et spesielt
kommunikasjonsforum. ( stadig flere unge opptrer i ulike
underfora/subgrupper i dag)
o Er det mobbing hvis du ikke får noen respons på ting du legger ut.
o Er det mobbing hvis du ikke inviteres inn i et spill der det er begrenset antall
spillere?
o Er det mobbing hvis du skippes ut fra spill/fora hvis du ikke overholder
spillereglene eller ikke er god nok.

Antall likes påvirker både humøret og
selvbildet (NTNU 2014)
• – Hele 90 prosent av Facebook-brukerne sier de blir glade når

venner liker meldinger og bilder de legger ut, sier Berit Skog,
som forsker på sosiale medier.
• Skog er førsteamanuensis ved Institutt for sosiologi og
statsvitenskap ved NTNU.
• Tre av ti av de spurte sier at mange «likes» styrker selvtilliten
deres. Hver fjerde bruker blir skuffet om de får få «likes».
• Til sammen 440 personer over 13 år deltok i undersøkelsen.

Britiske myndigheter vil fjerne «likes» for barn

16. april 2019
Det britiske svaret på Datatilsynet, Information Commissioner's
Office (ICO), foreslår å forby såkalte «nudge»-teknikker på sosiale
medier for brukere under 18 år.
Dette inkluderer blant annet «like»-knapper på Facebook og
Instagram, «streaks» på Snapchat og liknende.
Sistnevnte er et ikon som dukker opp ved siden av brukernavnet på
vennene dine i Snapchat etter at dere har chattet minst tre dager på
rad, og som forblir der så lenge dere sender hverandre en snapmelding minst én gang i døgnet

Mobbesaker går under radaren.
At det skjer utenfor lærerens blikk eller kontroll. Digital mobbing
er utenfor lærers kontrollsone.
At elevene av ulike årsaker ikke sier fra.
o Tror det ikke nytter
o Tror det kan bli verre ( ved at lærere/foreldre blander seg inn på
deres vegne)
o Tror at de voksne ikke kan hjelpe.
o Redde for represalier.
o Ved digital mobbing tror de at foreldrene vil sette inn restriksjoner
på bruk, at de blir fratatt nettilgang, mobil etc.
At elevene sier fra men at de ikke blir trodd/at det bagatelliseres.

Teoretisk innfallsvinkel til alle former
for mobbing
Tilknytningsteori : Fokus på voksen barn-relasjoner og barnbarn relasjoner og vennskap
Sosial kompetanse : Der særlig empati, positiv selvhevdelse og
selvkontroll er sentrale elementer.
Arbeid med etikk og moral : Med fokus på inkludering,
fellesskap, respekt og etisk refleksjon.( f.eks digital dannelse)
Sosial praksisteori : Faglig samarbeid og inkluderende
undervisning.
Digital dannelse : Spesifikt for digital mobbing. (etikk, moral
og holdninger-kunnskaper-ferdigheter-motivasjon)

Det digitale liv

• Digital mobbing er en aktuell problemstilling i livene til mange norske barn i dag. Årsakene til
dette kan være manglende digital folkeskikk, og liten interesse og/eller kompetanse fra mange
foreldre om hva barna er opptatt av og foretar seg på nettet.
• Konsekvensene for det enkelte barn kan være store. ( særlig for de sårbare elevene/barna)
• Det er iverksatt en del forebyggende tiltak mot digital mobbing som «Bruk hue» og «Du
bestemmer».
• Når det gjelder de voksnes rolle viser forskning at løsningen ikke ligger i å fjerne tilgangen til
nettet (restriktive tiltak), da det digitale er en sentral del av den moderne barndommen. På
bakgrunn av dette voksne bør i større grad forstå betydningen av det digitale for barnas liv,
og legge opp til god kommunikasjon om nettvett med sine barn. Det er også viktig å fokusere
på de positive siden både ved sosiale medier og gaming.
• Forskning viser at digital dannelse er det viktigste og at det faktisk er de minst kompetente
som er mest sårbare og seinstartere, som er mest utsatt på nettet.
• For dagens unge mediabrukere så veves det digitale livet og det fysisk sosiale livet ( samvær
med andre) sammen. Mange unge sier at de har vært sammen med vennene sine i dag, selv
om det faktisk kun er på nettet. 83% har kommunisert med sine venner i snitt på et døgn, kun
17% har vært i fysisk kontakt)

Sosiale medier : Et grenseløst drama for de unge

12. desember 2018 Artikkel fra Umeå Universitet Emne: Samfunn og kultur

• Unge mennesker ser ikke negative hendelser i sosiale medier som mobbing. Drama er heller en del av
en forestilling med skuespillere og tilskuere der grensen mellom privat og offentlig er uskarpt

. Dette viser en ny avhandling ved Umeå Universitet.

•

Åsa Björk har i sin avhandling gjennomført intervjuer med 32 ungdommer i alderen 13-15 år. Spørsmål i intervjuene har blant annet vært hvordan ungdommene etablerer, opprettholder og fullfører ulike typer relasjoner på Internett, hva de unge forteller om sin identitet i sosiale medier og hvilke negative handlinger som skjer og hvordan ungdommen håndterer dem.

•

Grenser er uskarpe i sosiale verdener

• Studien viser at unge mennesker nesten alltid er omgitt av sosiale medier. Ulike medieformer
brukes som overlapper. Når unge mennesker samhandler mellom disse sosiale verdenene, er
grenser uklare; for eksempel grensene mellom tid og rom, mellom kropp og sjel, mellom
private og offentlige og mellom synlige og usynlige.
• De unges historier viser at deres erfaringer med sosial interaksjon kan være om nesten hvilken som helst aktivitet når som helst. De
samhandler med enkeltpersoner i nærheten og med et globalt publikum. Deltakelse i sosiale medier påvirker sosial status og derfor vil de
ikke være utenfor den konteksten.

• I en viss situasjon kan noe som kan beskrives som handlingsrom i sosiale medier brukes til å
markere vennskap mellom enkeltpersoner. I andre situasjoner vil de markere avstander. I
disse situasjonene kan enkeltpersoner brukes som verktøy i prosessen.
•

Historiene viser at unge skaper forskjellige kriterier, normer og regler i gruppen. De bruker hverandre som verktøy for å vise hvem som er innebygd i gruppen ved utelukkelse. Utelukkelse kan skape større sammenheng i den mindre gruppen ved å bruke andre som ikke er til stede som samtaleemner.

• Sosial media er som en teaterscene
• Negative handlinger kan bestå av at noen "hater" et individ, som selvfølgelig kan være
støtende. Men hvis personen returnerer og fortsetter å argumentere for det, kan den også
forstås som et drama som foregår i sosiale medier mellom to eller flere skuespillere og foran
et publikum.
•

-En drama mellom individer kan på den ene siden oppfattes som både forferdelig og morsomt og sosiale medier kan fungere som en scene med skuespillere og med tilskuere, sier Åsa Björk.

•

Gjennom samhandling lærer unge seg om seg selv og andre.

• De lærer også at valget av selvpresentasjon er viktig for hvordan de oppfattes av andre.

Sårbare barn og risiko
Er mer involvert i mobbefeltet.
Utgjør ca 20%.
 Har dårligere relasjon til voksne i skolen.
 Har dårligere relasjon til medelever.

Sammenheng
Lav sosial integrasjon slår både ut i
forhold til opplevd ensomhet, men
også i forhold til identifikasjon med
klasse, skole og skolefag.
Faglige
mestringsproblemer
Sammenheng mellom å
slite faglig og å være
involvert i digital
mobbing (ref. Justin
Patchin)

Ref. Spes ped 0114 «Er ensomhet en
viktig faktor?» Mjåvatn&Frostad side
48-55

Manglende opplevd
støtte og
tilknytning/tilhørighet til
klasse og skole.

Sosial
isolasjon
(ensomhet)

Sammenheng
mellom
ensomhet og
det å være
involvert i
digital
mobbing.

Sterkest faktor
.52

Minkende/lav og eller umotivasjon.Lav tilknytning.
Tendens til å gi opp/slutte. Lav trivsel/mistrivsel

Sårbare elever
39% av de sårbare barna sliter med jevnaldringsrelasjoner mot ca 20% av vanlige
elever.
54% av de sårbare opplever for lav støtte fra voksne i skolen. (29,8% av vanlige
elever)
Elever med lav jevnaldringsstøtte er mer mobbeutsatt og opplever mindre støtte
hvis de blir mobbet.
Støtte fra lærer (voksne) er ekstra viktig for de som er mobbeutsatt. Det er en klar
sammenheng mellom god voksenstøtte og støtte fra medelever (0.44)
Det er også en klar sammenheng mellom foreldrestøtte og lærerstøtte og mellom
foreldrestøtte og jevnaldringsstøtte.
Lav støtte er en klar sårbarhets- og risikofaktor.
Elever som opplever mye krenkelser og mobbing fra medelever har også langt
større sjanse for å oppleve at lærer ( voksne i skolen) mobber dem.

Nettmobbing
1.Funksjonshemmede har dobbelt så stor sannsynlighet
for å oppleve nettmobbing.
2.Jenter har større sannsynlighet for nettmobbing og det
er klarere sammenheng med psykisk og fysisk uhelse
hos jenter som mobbes på nettet enn hos gutter. Klare
sammenhenger også hvis det er enkeltillfeller av
nettmobbing.
3.Klar sammenheng mellom opplevd nettmobbing og
selvskading.

Sårbare barn og digitale medier
o Er digitale medier en arena der sårbare barn kan etablere nye vennskap eller er digitale medier
bare en ny tapsarena?
o Det har vært en enorm økning blant barn og unge når det gjelder bruk av sosiale medier.
o Blant barn og unge som ikke hadde venner, så har det nesten ikke vært en økning i det hele tatt.
• Resultatet antyder at mobbede barn har en enda mer sårbar situasjon enn før.
• Tidligere kunne fritid i det minste være en pause for disse barna, men nå utelukkes de fortsatt
etter skolen, selv i andre digitale fora. Dette blir spesielt tydelig siden en så stor del av
ungdommens hverdag blir brukt sammen med venner på nettet.
• Blant barn som ble mobbet, men uttalt at de fortsatt hadde flere venner, hadde bruken av
teknologimediert kommunikasjon økt i løpet av perioden.
• Vi vet fra tidligere forskning at barn som blir mobbet ofte har en dårligere psykisk helse.. Bruk av
teknologi-formidlet kommunikasjon kan være en måte å styrke vennskap og få nye venner på,
som igjen kan bety beskyttelse mot å utvikle en enda verre måte.
• Konklusjonen er at det fortsatt er behov for fortsatt arbeid mot mobbing for at den mest sårbare
gruppen skal kunne delta gjennom de nye formene for kommunikasjon.
• Vi har vært kjent for å mobbende barn med få venner som en ekstra sårbar gruppe. Når vi ser i
denne studien at de også er utelukket fra nye former for kommunikasjon, er det svært viktig å
være oppmerksom på denne gruppen.

Ylva Bjereld : Tidsutviklingen av teknologiformidlet kommunikasjon med venner blant mobbet og ikke mobbet barn i fire nordiske land
mellom 2001-2010 er basert på data fra undersøkelsen Skolebarnets helsevaner. Studien er publisert i tidsskriftet Barnehagehelse og
utvikling.

Er nettet en positiv arena for de sårbare?

Er Mats effekten reell?

Digitale medier hjelper ikke mobbeofre eller
barn som er utenfor til å finne venner.
Å finne venner/partner på nettet er vanligvis
Nesten
mer ei voksengreie enn for ungdom
. (kun 10%)

dobbelt så mange voksne/eldre som ungdommer
bruker nettet for å prøve å finne venner, mens nesten
dobbelt så mange ungdommer søker andre for ikke å
oppleve seg utenfor (30%)
.( ref. Enjolras,Institutt for samfunnsforskning, 2013)

Digitale medier reproduserer bare sosiale
forskjeller.

Fakta om studien
Ylva Bjereld Time trends of technology mediated communication with friends among bullied and not bullied children in four Nordic countries
between 2001-2010 bygger på data från enkätundersökningen Skolbarns hälsovanor. Studien är publicerad i tidskriften Child care health and
development .

Verst for de som både mobber og blir mobbet

Linda Beckman: Traditionell mobbning och nätmobbning bland
svenska ungdomar: Könsskillnader och samband med psykisk
hälsa.(2013)

De som både mobber og blir mobbet, såkalte bully-victims, skilte seg ut for den svenske
forskeren, på flere måter. Mye tydet på at de ikke hadde så greit.
Bechmans forskning viser at psykosomatiske problemer, altså kroppslige plager som man ikke
finner fysiske årsaker til, var mer utbredt både i denne gruppa, enn hos andre.
Det var større sannsynlighet for at jenter med funksjonshemming - ulike typer reduserte
funksjoner som fører til skolevansker - var utsatt for mobbing enn andre jenter.
Men personer med slike problemer havnet også ofte i gruppa av de som både mobber og er
mobbeofre.

- Den sterkeste forbindelsen viste seg å være for den gruppen som
både mobber og blir mobbet, og spesielt for de bully-victims som er
involvert i både tradisjonell mobbing og nettmobbing. Bullyvictims er en spesielt sårbar gruppe som skiller seg ut i de fleste
sammenhenger og ofte har det vanskelig.

Bully-victims har høyere forekomst innen digital
mobbing.

-

Kilde: Smith 2014 NOU 2015 : 2 Djupedalsutvalget

Tabell 4.2 Risiko- og beskyttelsesfaktorer for å involveres i mobbing

Mobber andre Blir mobbet

1.Eksternalisert atferd som aggresjon, fiendtlighet
og forstyrrende oppførsel
.34
2.Internalisert atferd som tilbaketrukkethet,
angst og depresjon .
.12
3.Sosial kompetanse inkludert sosiale ferdigheter
–.12
4.Selvfølelse som selvtillit og tro på seg selv
–.07
5.Empati og evne til å ta andres perspektiv
–.34
6.Evne til å løse sosiale problemer
–.17
7.Akademiske ferdigheter
–.21
8.Familie/hjemmemiljø
–.17
9.Jevnaldringsrelasjoner ,popularitet, avvisning, blir likt av andre
–.10
10.Vennskapsrelasjoner,prososiale eller fiendtlige vennskapsrelasjoner –.34

Dobbeltrolle

.12

.33

.25
–.30
–.16
.03
– .13
–.04
–.10
–.35
0.01

.22
–.36
–.40
–.20
–.18
–.32
–.20
–.36
–.44

Dobbeltroller

ref. Mona Solberg,Høgskolen i Bergen 2011

 Det er vanligst med dobbeltroller blant yngre barn
( både mobber andre og blir mobbet)
 Hvorfor?
1. Vennskapsbånd er mindre stabile og mer uavklarte.
2. Maktprofiler er mer uavklarte for yngre barn.
3. Roller er mer ustabile og ikke klart definerte.
 Har karaktertrekk både fra mobber ( eksternaliserte vansker)
og fra offer ( internaliserte vansker)
 10-20% i barneskolen involverer elever i dobbeltroller
(
halveres på ungdomstrinnet)

Sårbarhet
• Høyesterett har avsagt en dom om sårbarhet
RT-2012-I46
• Når en skole er kjent med at en elev er sårbar, så skal skolen i
utgangspunktet ha spesiell oppmerksomhet rettet mot dette.
• I dommen stadfestes det subjektive perspektivet
(opplevelsesperspektivet)
• I dommen stadfestes også det kumulative perspektivet – at selv om ikke
en enkeltaktør kan lastes eller det kan påvises feil fra den enkelte, så er
det et felles ansvar for at mobbing ikke skal skje.

Hvem er mest utsatt for digitale krenkelser?
De som sliter, har vansker på skolen, hjemme, med venner etc.
De som har psykiske utfordringer er overrepresentert både innen å
mobbe andre på nettet og selv bli mobbet. ( dobbeltroller)
De som mobber andre på nettet er ofte mer sensasjonssøkende.
Ofrene har ofte en opplevelse av å være «usynliggjort».
De som har liten erfaring med Internett generelt ( startet seint å
bruke, hatt liten tilgang, lite veiledning og lav brukerkompetanse)
Staksrud ,2019

Hvem mobber mest digitalt?

Retningslinjer for å forebygge digital mobbing i skolemiljøet en gjennomgang og anbefalinger
Dette heftet er et produkt fra arbeidsgruppe 3 i COST Action IS0801 og handler om digital
mobbing.

o Relasjoner til
foreldre
o Monitoring fra
foreldre

Risikoperspektivet ved bruk av
sosiale medier

Lav sosio-økonomisk
status er en klar risiko

Gutter opplever at det er enklere å være
åpne på nettet enn i fysisk nærvær av
andre enn jenter gjør.

Staksrud 2019

Interessant
SES=Sosioøkonomisk status

Mobbing generelt, ikke spesifisert til digital mobbing

Digitale krenkelser/digital mobbing.
Elevene ser i forholdsvis liten grad lærere som samarbeidspartnere ved digitale krenkelser/mobbing. Fra
andre mobbeformer så vet vi likevel at over 80% av de som sa fra til voksne i skolen, opplevde at det ble
bedre. (elevundersøkelsene)

(Dagbladet): Når lærere mobbes av elever.
Ti prosent av spurte lærere i en stor internasjonal undersøkelse sier de har opplevd, eller kjenner kolleger som har
opplevd å bli mobbet av elever på Facebook eller andre nettsamfunn.
Det finnes ikke tilsvarende undersøkelser om mobbing i den norske skolen, men Utdanningsforbundet synes
funnene er interessante. Derfor ønsker lærerorganisasjonen nå å gjennomføre mobbeundersøkelse blant sine
medlemmer.
I Norton Online Family Report for 2011 avdekkes det at mobbing av lærere på sosiale medier er utbredt i onlinegenerasjonen. Undersøkelsen er ikke gjort på norske lærere, men i Sverige og i Danmark, som er de to landene det er

10 og 14 prosent av lærerne at de
har opplevd mobbing på sosiale medier av elever.
mest naturlig å sammenligne seg med, sier henholdsvis

Grov mobbing på nett Nestleder i utdanningsforbundet Ragnhild Lied, synes tallene fra undersøkelsen er
oppsiktsvekkende.
- Om dette gjenspeiler virkeligheten også i Norge, er det alvorlig, sier hun, og forteller at utdanningsforbundet
nå vil gjøre en tilsvarende undersøkelse blant sine medlemmer.
- Vi vet om flere grove tilfeller av mobbing av norske lærere på internett og sosiale medier, men kjenner lite til
omfanget. Slike uthenginger er både krenkende og uakseptabelt, derfor er det viktig for oss å ha fokus på dette. Vi er
opptatt av at lærere og skoler skaffer kunnskap om hva som foregår på internett, og hvordan uakseptable hendelser
skal takles, sier hun.
Venn med elever i den internasjonale undersøkelsen som er utført av markeds og analysebyrået Strategy One sier 67
prosent av lærerne at de føler det er risikabelt å være venn med elever på sosiale nettverk.

Likevel er 25 prosent av lærerne fortsatt venn med sine elever på Facebook eller
andre tilsvarende nettsteder.

oJenter reagerer sterkere enn gutter på digital
mobbing. ( 14% flere jenter reagerer emosjonelt/blir
opprørt)
oSosio-økonomisk status har stor betydning for
hvordan og hvor mye vi reagerer på digital mobbing.

Hva gjør vi med digital
mobbing?
Problemløsningskompetanse

Hanne Jahnsen, universitetslektor ved
Læringsmiljøsenteret.(2016)

10 ting vi gjør mot digital mobbing

• Lær og vis interesse for teknologien elevene bruker.
– Hvilke verktøy på nettet bruker elevene?
– Hvilke kontakter etablerer dine elever via nett, spill, mobil og
sosiale medier?
– Hva gjør dine elever på nettet?
– Hvordan ivaretar dine elever sitt privatliv?
– Hvilke nettressurser finnes og hvilke ressurser kjenner dine
elever til?
Det handler først og fremst å vise interesse, ikke om kontroll.
Som ansatt i skolen må du ha kunnskap om elevenes aktiviteter
på nett. Du må ikke kunne bruke alle formene selv.
• Anerkjenn de positive sidene ved elevenes aktiviteter på nett,
mobil og spill.
• Bruk nettet aktivt i undervisningen, for å styrke relasjonene
mellom elevene.

• Lær alle elever å bruke sosiale medier og la elevene få trene i
skoletiden. Legg aktivitetene i tilknytning til læreplanen.
• «No blame»-kultur, vær en relevant samtalepartner om digital mobbing
og krenkelser. Ikke bidra til å fordele skyld. Det er positivt å si ifra og å
snakke med en voksen. Når elever ber om hjelp, må de få det!
• Lytt til elevene og vis mot i samtaler med elever og foreldre.
• Lær elevene hvordan de kan blokkere, skifte passord, lagre og si ifra om
digital mobbing og krenkelser.
• Lær elevene digital sosial kompetanse og nettetikette.
• Sett deg inn i lovverket og lær elevene at digital mobbing og krenkelser
kan være straffbart.
• Forbud og sosial kontroll hjelper ikke. Ikke forby mobiltelefoner,
nettbrett ol i skoletiden. Ikke kriminaliser elevene.

Eggebø, H., Sloan, L. & Aarbakke, M.H. (2016).

Hva gjør barn/unge når de mobbes digitalt?
• Konfrontasjon: Konfrontere den eller de som krenker
• Tilbaketrekning: Unngå eller begrense sin tilstedeværelse på bestemte
fysiske eller digitale arenaer
• Blokkering: begrense en eller flere personers mulighet til å kontakte seg
• Mentalitetsendring: Forsøke å endre tanker og følelsesmessige reaksjoner
på krenkelsene
• Søke hjelp: Søke hjelp og støtte hos offentlige institusjoner eller i eget
sosiale nettverk
• Med unntak av mentalitetsendring kan vi finne igjen disse kategoriene i
den amerikanske studien til Pew Research Center. Men denne studien viser
at en viktig strategi også er å ikke gjøre noen ting.

Blant de som har opplevd trakassering på nettet, sier

med det (Pew Research Center 2014: 6).

60 prosent at de ikke gjorde noe

Responsen til de resterende 40 prosentene varierer: ( de som gjorde noe med nettmobbingen/netthetsen)
• 47 prosent konfronterte personen på nettet
• 44 prosent blokkerte personen
• 22 prosent rapporterte personen til nettsiden eller nettjenesten
• 18 prosent diskuterte problemet på nettet for å få støtte
• 13 prosent endret brukernavn eller slettet profilen sin
• 10 prosent trakk seg ut av nettforumet
• 8 prosent sluttet å oppsøke bestemte aktiviteter eller steder offline
• 5 prosent rapporterte problemet til politiet

Eggebø, H., Sloan, L. & Aarbakke, M.H. (2016). Erfaringer med digitale krenkelser i Norge. KUN-rapport 2016: 1. KUN Senter for kunnskap og likestilling. Eggebø, H. & Stubberud, E. (2016).
Hatefulle ytringer delrapport 2: Forskning på hat og diskriminering. Rapport 2016:15 Oslo: Institutt for samfunnsforskning

Digital mobbing som ledd i generell banalitet
Banalitet betyr at det er en kultur som er ureflektert,
krenkende, preget av kald humor og «alle gjør det».
Drittslengingskultur.
Når banaliteten blant barn og unge brer seg i det vanlige
sosiale livet, så får det også konsekvenser for det digitale
livet og hvordan vi snakker til og om hverandre der.
Banalitet er sterkt økende som fenomen blant barn/unge
i våre undersøkelser og vil også gjenspeile seg i dialogen
og kommentering på nettet og hva en kan tillate seg å
skrive og omtale/karakterisere hverandre på.

Banalitet som fenomen
 Barn/unge til daglig karakteriserer hverandre, rangerer hverandre og
omtaler hverandre ( de de liker og de de ikke liker) både når de er sammen
og/eller på sosiale medier er utfordrende for mobbefeltet generelt og for de
sårbare spesielt.
 Det skriftlige virker langt mer alvorlig enn det som overleveres
muntlig i en sosial kontekst som du har oversikt over.
 Dessuten mottas dette ofte i en setting der du er alene.
 Å mobbe på nettet krever forestillingsevne ( du må tenke hvordan
mottakeren tar imot budskapet)
Å krenke noen på nettet alene har en annen effekt enn at du sammen med andre
krenker noen på nettet. ( tilhørighetseffekten)
 I en tilhørighetskontekst kan man også redusere moralske sperrer og foreta langt
mer alvorlige krenkelser enn en gjør i individuelle sammenhenger.

Sexfikert atferd og språk

Norske barn er på verdenstoppen i forhold til
å bli eksponert for porno på nettet.

Drittslenging i lys av banalitet
• 54 prosent av guttene kalt en venn for homo den siste uken, det
samme gjaldt 30 prosent av jentene. 40 prosent av guttene hadde kalt
noen de ikke liker homo den siste uken, mot 26 prosent av jentene.

Kilde: Doktorgrad : Gay-related name-calling among young
adolescents – Exploring the importance of the context, Hilde
Slåtten, UiB, 2016.

Banalitet er grobunn for mobbing
og trakkasering

Vi er tre jenter på 14 år som går i 9.
klasse.
Vi vil gjøre både elever, lærere og
foreldre mer
oppmerksomme på hva som skjer i
s kolemiljøet til veldig
mange ungdommer.

Ella Fyhn (14), Ellisiv Aure (14) og Ea Baklund (14)
Privat

Vi opplever at mange har et inntrykk av at vår generasjon vokser opp i et likestilt samfunn.
Det stemmer ikke.
Hver dag får jenter på vår alder slengt nedsettende kommentarer etter seg som «hore», «slut», «billig» og
«fitte». Vi får høre at vi er svake og naive, at vi bør operere kroppene våre, og vi får høre om at vi er
pulbare eller ikke.

•Mobbing i lys av sosial
stressteori

Digital mobbing/digitale krenkelser
kan ikke betraktes som et isolert
fenomen fordi det har svært stor
overlapping med andre
mobbeformer.

Mobbing som et relativt begrep
(relativ deprivasjon)
oDet er verre å havne utenfor når jeg har vært innenfor.
oDet er verre å miste status enn aldri å ha hatt.
oDet er verre å miste en venn enn aldri å ha hatt en.
oDet er verre å være den eneste i en klasse som blir mobbet, enn at det også er
andre som mobbes.
oDet er verre å ikke ha det godt i en klasse når alle de andre i klassen har det
bra.
o Det er verre å være fattig når man en gang har vært rik.
o Det er verre å bli glemt, når man en gang har vært berømt.
o Det er verre å være fattig blant rike, enn fattig blant fattige.

Det aller verste er :

• Å aldri vite.
• Noen ganger inne andre ganger ute.
• Å hele tiden være redd for å miste de du har.
• At ting skifter hele tiden ( dynamisk)
• Dette skaper en generell angst og usikkerhet som er
vanskelig å takle.
• Du trenger ikke være utenfor, men er redd for å bli det. Du
trenger ikke være uten venner, men er redd for å miste de
du har
.

( eksklusjonsangst er nesten like
alvorlig som eksistensiell angst)

Mobbingens kompleksitet
oOfte flere mobbeformer i samme sak.
oIkke alltid en som bare er «stygg» og en som
bare er snill.
oHandler oftest ikke bare om enkeltbarn, men
om forhold i klassen som fremmer eller
hemmer mobbing.

Mobbing
Økende i totalbildet av
mobbing

Overlapping

Psykisk
( skjult)
Relasjonell aggresjon
Sosial devaluering av
andre.
( Foraktproduksjon)
70-80% av
mobbingen er knyttet
til kombinasjon
skjult/digital

Fysisk

Digital
mobbing

Ca 24%
(nedgang)

Overlapping

Nedgang totalt sett. (
særlig hos jenter på utrinn og videregående)

Voksne
i skolen
som
krenker
elever

1.7%
7607 elever pr 2018
Større andel av mobbefeltet
med stigende alder.

Crick m.fl. (1999) definerer relasjonell aggresjon som
”atferd som skader andre gjennom å ødelegge (eller
true med å ødelegge) forhold eller følelsen av å være
akseptert, vennskap eller tilhøring i gruppa”. I
motsetning til fysisk aggresjon, involverer relasjonell
aggresjon også mellommenneskelig manipulerende
atferd (Crick & Grotpeter, 1995).
Redusere andres sosiale anseelse ( status) og ødelegge
andres muligheter for vennskapsutvikling og opplevelse
av å høre til.

Utestenging
«Å være utsatt for avvisning og systematiske
ydmykelser fra jevnaldrende er en av de mest
traumatiske opplevelser et barn kan utsettes for.»
Ref. Salmivalli, Christina
Nettet kan brukes både som et virkemiddel for
krenkelser, utestengelse, sosial devaluering og
hatproduksjon.

Mobbing og psykisk helse
Alle typer mobbing kan føre til psykiske vansker
Å bli utsatt for mobbing over lang tid ( være offer) er svært
skadelig og ødelegger et barns selvbilde og fører til personlige
vansker på lang sikt. Ofrene for mobbing må hjelpes fordi vi vet
at det er en forferdelig opplevelse å bli mobbet. Over 30% av
dem får posttraumatiske stressreaksjoner.( ref. Laura Bogart
2014)
Nyere forskning gir klare signaler om at det er en særlig klar
sammenheng mellom digital mobbing og angst, men en noe
sterkere kobling mellom fysisk mobbing, psykisk mobbing og
depresjon.
Alle typer mobbing fører til selvbilde- og selvverdsproblematikk.

Ref. Mobning-fra afretning av enkeltindivider til
reparation af sociale fællesskaber : Dorte Marie
Søndergaard, Århus universitet (DPU) : Skolen i morgen,
Tidsskrift for skoleledere nr 10/2011

Forhold ved de
voksne på skolen
og skolens
ledelse.

Det enkelte
barns personlige
historie og
sårbarhet

Foreldrenes rolle
og bevissthet.

At sosiale medier blir redskap
til krenkelser, ekskludering og
marginalisering

Mobbing i
kontekst
Digitale
medier

Klassens historikk
(sosialt klima og
læringsmiljø)

Fysiske
rammer

Medieprodukter

Mobbing må ses i en
kontekstuell og
interaktiv sammenheng
heller enn å lete i det
enkelte barn.
Mobbing får
konsekvenser for trivsel i
klassen, klassens
angstnivå, klassens
faglige og sosiale
utvikling.
Når mobbing skjer i en
klasse så kreves det
reparasjon av sosiale
fellesskaper.

Den eksponeringen du blir
utsatt for gjennom din bruk
av digitale medier

Klasseromskonteksten
Ulikeaktører

Disiplinproblemer, uro,
bråk og ukonsentrasjon

Forekomst av
mobbing i klassen

Ulike aktører

Klar sammenheng mellom forekomst av uro/bråk og
forekomst av mobbing. Reduserer vi mobbing, så reduserer
vi bråk og omvendt. Kanskje kommer begge utfordringene
fra samme kilde?

Det samme læringsmiljøet vil erfares og oppfattes på ulike måter av elevene.
Læringsmiljøet i en og samme skole kan være en beskyttelsesfaktor for en elev og en
risikofaktor for en annen elev.
Det er summen av alle elevenes subjektive opplevelse ( artikkel 9a ) av
faktorene i skolens læringsmiljø som er sentral i forhold til å vurdere læringsutbyttet
og den sosiale situasjonen til elevene.
Kartlegging og informasjon om elevenes erfaringer og opplevelser vil være
avgjørende. ( virkelighetsoppfatninger)

Det er faktisk en større belastning for en elev som ikke har det bra på
skolen å gå i en klasse der alle de andre i klassen har det bra, men ikke
jeg.
Det er verre å være den eneste i klassen som utsettes for krenkelser,
mobbing etc enn at flere i klassen utsettes for det samme.
Samtidig er et generelt godt læringsmiljø en ressurs som kan utnyttes
slik at også denne eleven kan oppleve å ha det trygt og godt.

• § 9 A-4: Aktivitetsplikt for å sikre at elevar har eit trygt og godt
psykososialt skolemiljø Fra 1. august 2017 endres opplæringsloven
kapittel 9 A. En av endringene er at kravet om enkeltvedtak faller
bort. En ny aktivitetsplikt skal sikre at skolene handler raskt og riktig
når en elev ikke har det trygt og godt på skolen. Aktivitetsplikten
utløses dersom en elev ikke har det trygt og godt på skolen,
uavhengig av årsak. At en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø kan
skyldes forhold som ligger utenfor skolen, men som likevel påvirker
hvordan eleven har det der. Da gjelder aktivitetsplikten.

Det er her digital mobbing kommer inn. Skolen har
aktivitetsplikt overfor ting som skjer på andre arenaer
( f.eks nettmobbing som har skjedd utenfor skoletiden)
dersom det får konsekvenser for om en elev har det trygt og
godt på skolen.

Aktivitetsplikten innebærer

Systemperspektivet på mobbing
•

Etter hvert som feltet har utviklet seg, har forskerne utvidet problematikken (se for eksempel Juvonen & Graham, 2001). En styrende tanke har vært at mobbing
som fenomen ikke kan forstås uten å ta hensyn til gruppeprosesser eller klimaet ved skolen. Når det gjelder gruppeprosesser, forsterkes mobberens status og
maktposisjon av de sosiale belønningene mobberen oppnår gjennom gruppedynamikken hos de “omkringstående”, for eksempel gjennom oppmuntrende tilrop
fra “heiagjenger” og hjelp fra “medløpere” (Salmivalli et al., 1996).

• Hva skolens klima angår, synes mobbeproblematikken
delvis å ha sammenheng med elevenes opplevelse av
stress på skolen (Konishi & Hymel, 2009), spesielt når det gjelder

indirekte mobbing, der elever for eksempel stenger ute, ignorerer eller
kaller andre med økenavn. Denne typen mobbing ser ut til å være mest
utbredt der utøverne er frustrert over å føle seg stresset på skolen, for
eksempel som følge av dårlige resultater, klassekamerater som erter dem
for deres dårlige skoleprestasjoner, og urettferdige lærere som irettesetter
dem uten å høre på dem først (Taki, 2001, 2003).

• Støtte fra lærere, venner og familie kan fungere som en buffer
ved at mobberne føler seg mindre frustrert og dermed kan
håndtere opplevelsen av stress på en bedre måte

Ulike typer stress

1.Skolestress ( faglige bekymringer, ikke få til, oppgaver
vokser deg over hodet, utsettelser, overarbeiding)
2.Psykososialt stress ( konflikter med voksne og
medelever, mobbing, problemer med vennskap,
problemer med å finne sosial rolle og sosial posisjon)
3.Personlig stress ( selvbilde, utseende, vekt m.m)
4.Traumatisk stress ( tidligere vansker kommer opp i dagen
igjen, livsbelastninger ( død, skilsmisse m.m)
Ungdomstiden er en ekstra sårbar periode.

5

Mediestress

5

Ref. Læringsmiljøsenteret

Mobbing i et sosialt
stress-perspektiv
To stressperspektiver :
Individuelt stress
• Sårbarhetsperspektivet
• Stressmestringsperspektivet
Kollektivt stress
• Grobunn for mobbing og krenkelser

 Mobbing handler om å posisjonere seg.
 Elever bruker ulike strategier for å oppleve makt, status
og innflytelse i en gruppe.
 Å sosialt devaluere andre kan være en slik strategi som
igjen innebærer at jeg selv opplever meg selv innenfor.
 Skjult mobbing krever kompetanse og har langt større
effekt dersom eleven(e) som utfører disse negative
handlingene har høy status.
 Digital mobbing har særlig stor overlapping med skjult
mobbing.

Nytt perspektiv på mobbing
Ref. Skolen i morgen nr 10 August 2011, Lene Waage Petersen

 Mobbing er en prosess som foregår i alminnelige grupper og
ikke i dysfunksjonelle eller patologiske grupper.
 Mobbing er en del av de eksklusjons- og inklusjonsprosesser
som skjer når nye grupper dannes.
 Ettersom alle medlemmer i gruppen kan risikere i bli ekskludert,
så er alle endringer i posisjoner forbundet med frykt og angst.
 Mobbing oppstår når grupper responderer på denne angsten
ved å projisere trusselen mot gruppens interne orden og over på
enkelte bestemte individer. De får merkelapp som «noe annet»
og at de ikke hører til.

To perspektiver på sosialt stress
Individperspektivet

Det enkelte barns
opplevelse og følelse
av å ikke høre til, bli
verdsatt og anerkjent.
Sårbarhet versus
robusthet

Det kollektive perspektivet
En generell usikkerhet og
generell frykt for å ikke bli
akseptert og anerkjent av de
andre i klassen, ikke få venner
eller frykt for å miste de du har
og frykt for ikke å oppleve seg
innenfor et sosialt fellesskap

Sosialt stress
 Når dette er et fenomen i en klasse over tid så kommer det inn under
kategorien kronisk stress.
 Kronisk stress utløser stressreaksjoner (hormoner) og stressmestringsatferd
hos enkeltindivider i tillegg til de kollektive reaksjonene og kollektiv
mestringsatferd.
 Slike stressreaksjoner på individnivå vil ofte være søvnvansker, muskel/
skjelettlidelser, mage/tarm, hodepine, angstreaksjoner og mestringsatferden
vil ofte vise seg i form av økt fravær og unngåelse.
 På det kollektive nivået vil reaksjonene ofte vise seg i sosial usikkerhet,
generell utrygghet, frykt og angst. Mestringsatferden vil ofte være å dempe
usikkerheten og angst gjennom lynavledere: At enkeltindivider marginaliseres
og pålegges skyld og skam og stenges ute fra fellesskapet.

Sosialt stress som fenomen
• Mobbing er et sosialt fenomen som oppstår i grupper under spesielle
omstendigheter.
• Barn bidrar til relasjoner, sosialt klima og klassens kultur samtidig som de
påvirkes av dette i en gjensidig prosess.
• Det gjør at vi kan slutte å se på mobbing som et individualisert problem til å
studere sosial dynamikk.
• Vi går fra feilretting, konfrontasjoner, straff og atferdsregulering til å tenke
på å reparere sosiale dynamikker på kollektivt nivå.
• For å kunne jobbe med sosiale dynamikker så må vi ha kunnskap om «Sosial
eksklusjonsangst».

Mobbing
Mest mobbing totalt sett på 4-6 klassetrinn/9.trinn
Sentrale elementer i sosialt stress.
1. Eksklusjonsangst
2. Kamper om posisjoner
3. Foraktproduksjon ( sympatier og antipatier) Sosial
devaluering. (Krenkelser på nettet er en del av foraktproduksjon)
4. Marginalisering ( Utestengelse)
5. Latterliggjøring
6. Usynliggjøring

Eksklusjonsangst

Dorte Marie Søndergaard,
Universitetet i Århu

• Sosial usikkerhet
• Angst for om man blir vurdert verdig til å delta i fellesskapet.
• Om man oppnår verdsatte relasjoner.
Eller
• Om man blir dømt til å ikke være verdig i et fellesskap.
• Litt sosial usikkerhet kan man leve med, men når denne ulmer, eskalerer og
forsterkes, så blir det problematisk og sosiale destruktive mekanismer
settes i sving.
• Disse mekanismene balanserer mellom opplevelsen av verdighet eller
forakt.
• Å produsere forakt kan være et hjelpemiddel på kort sikt som kan lindre
ubehaget ved ekslusjonsangst.

Forakt ( sosiale antipatier)

Dorte Marie Søndergaard,
Universitetet i Århu

• Å samles om felles forakt mot enkeltelever eller andre grupper, vil skape
en følelse av sikkerhet og tilhørighet (fellesskap). Man føler at man har
kontroll med premissene for hva som skal foraktes eller ha verdighet.
Dermed har man også kontroll med egen posisjon som akseptert og
legitim medlem av et fellesskap.
• Forakt som strategi ved sosialt stress fører også til distansering mot dem
forakten går ut over. Det styrker indre relasjoner når forakten forfines og
dyrkes. Når forakten manifesteres så blir de som foraktes uten empatisk
relevans. ( de blir irrelevante og ikke noen det er verd å lytte til eller
forholde seg til)
• De som foraktes har ingen mulighet for å påvirke premissene for denne
forakten ( nedvurderingen)
• Forakten eskalerer rask og blir til sirkulære mønstre som det er vanskelig
å bryte og som det krever tiltak for å endre.

Foraktstrategier
• Lindrer i øyeblikket eksklusjonsangst, men høyner den
generelt på sikt.
• Sikrer kontroll over kriterier for inklusjon.
• Sikrer egne premisser for inklusjon.
• Økt distansering til de som forakten rammer ved at vi ikke
trenger å forholde oss til denne eller disse og fratar dem
innflytelse og dømmekraft over premisser.

Strategier ved sosialt stress

Dorte Marie Søndergaard,
Universitetet i Århu

• Latterliggjøring av andre der man forsvarer seg med at « det er bare
på tull».
• Latterliggjøringen legitimeres ofte med at « Du har ikke humor».
• Slik kan latterliggjøring anvendes både rettet mot enkeltpersoner og
være sosialt definerende.
• 71% av de som mobbes mest sier at det de er mest redde for er
nettopp latterliggjøring, og 25% av «vanlige elever» sier at det er
latterliggjøring de er mest redde for.
• 3 ting kjennetegner sosialt stress : Kamper, sosiale spenninger og
latterliggjøring.

Relasjonell aggresjon og perspektiver.

1.Ved å utføre relasjonell aggresjon mot
andre så får jeg fokus og oppmerksomhet
på meg selv.
2.Ved å stenge noen ute, så blir det tydeligere
at jeg selv er innenfor.
”Guess what I just heard!”: Indirect aggression
among teenage girls in Australia. Forfattere: L.
Owens, R, Shute og P. Slee.

4 strategier ved sosialt stress

The Social Production of Bullying: Expanding the Repertoire
of Approaches to Group Dynamics 2018
Selma Therese Lyng

1. Jakt på et felles offer
• – I grupper med høy grad av usikkerhet øker frykten for å bli ekskludert, og
det kan utvikle seg til sosial panikk. For å dempe angsten leter gruppen
etter et felles offer som kan utestenges og bli «den andre». Dermed får
resten av elevene i klassen en følelse av at de hører til i gruppen, sier Lyng.
• Et eksempel på dette var en tiendeklasse som opplevde stadige konflikter
og mobbeepisoder over flere år. Selv etter at en elev ble utpekt som
opphavet til mobbingen og flyttet til en annen klasse, var klassemiljøet
fortsatt preget av konflikter.
• – Så lenge den sosiale utryggheten i klassen vedvarer, vil behovet for å
jakte på et nytt offer kunne trigges igjen, sier Lyng.

• 2. Skape en avviker
• Forskerne Lyng jobbet med så også eksempler på hvordan enkeltelever ble
utpekt som «avvikere» fra resten av gruppen, for eksempel fordi de så
annerledes ut.
• Selv når skolen tok tak i saken, nektet de andre elevene for at hun ble
mobbet.
• – I ettertid innrømmet de at de var «ekle mot henne noen ganger», men
forsvarte det med nettopp det at hun var så «unormal», forklarer Lyng.
• Slik stempling og utstøting av medelever skaper samhold i resten av
gruppen, gjennom å sette regler for hva som er normalt, ifølge Lyng.
• – Disse to formene for mobbing er identifisert av forskerne Dorte Marie
Søndergaard og Robert Thornberg. De som blir utsatt for dem blir satt helt
utenfor, og det er nesten umulig å komme seg ut av den posisjonen igjen,
sier Lyng.

• 3. Sosiale hierarkier og Hierarkier og klikker er vanlige i sosiale grupper. Vi
bruker dem for å markere egen identitet, og det er ikke nødvendigvis et
problem i seg selv, påpeker Lyng.
• Utfordringen er at disse formene for identitetsmarkering blir så intensiv i
skolen.
• – Empatien vår har en tendens til å svekkes overfor folk med lavere sosial
status og folk utenfor vår egen «inngruppe». Dermed kan hierarkier og
klikkdannelser bidra til at markering av forskjeller tipper over i mobbeadferd.
4. Klikkdannelse
Lyng forklarer at det ikke er snakk om en total utfrysing av et felles offer, men
snarere om å få meldinger om at du er lavt nede på rangstigen, eller at du ikke
tilhører akkurat denne klikken.
• – Men dette er like fullt mobbing ifølge den etablerte definisjonen: Gjentatte
negative ord og handlinger som det er vanskelig å forsvare seg mot, som
drittslenging, latterliggjøring, blikking og utestenging.

De fleste elevene er opptatt av å bygge :
Makt
Status
Innflytelse
For å oppnå dette bruker de 3 strategier
+ (Høykompetente elever)(Prososiale)
+ - ( Høykompetente elever) (Bistrategiske)(aggressive)
- ( Lavkompetente elever) ( aggressive)
De kule kan :
Være elsket
Være beundret
Være fryktet

Vær obs på hvilke elever som
begynner å få dominans i
klasserommet. Vær særlig obs på de
bi-strategiske elevene både i forhold
til sosial posisjonering, at de kan være
sentrale aktører i mobbing og ikke
minst være bakmenn i ulike typer
mobbing.

De kule kan :
Ha en stabil positiv posisjon
Labil situasjon ( der de hele tiden må kjempe om å opprettholde status quo)
Negativ posisjon ( ikke så godt likt, men likevel ha makt og innflytelse) og også være beundret.

Deres sosiale status være enten være høy ,kontroversiell , men også relativt
lav alt etter hvilke strategier de bruker.

Patricia Hawley 2007
Forstår mobbing/problematferd i lys av Ressurstilgang.
Ressurser kan være :
1. Materielle ting
2. Sosiale gevinster ( som status, innflytelse,makt)
3. Informasjon.
Vi kan forstå mobbing i lys av :
1. Prososial atferd
2. Grad av negative handlinger
3. Sosial statusbygging

4 konstellasjoner
1.Prososal controllers : De som får tilgang til ressurser gjennom
prososiale handlinger
2. Negative controllers : De som prøver å få tilgang til ressurser
gjennom negative handlinger, men som ofte kan bli stående igjen som
ofre.
3.Bistrategical controllers : Som kombinerer 1 og 2 og som ofte
fremstår som mobbere.
4.Passive controllers : Som ikke får tilgang til ressurser og som fremstår
som ofre.

Ref. P.A Adler og P.Adler
”Peer Power” ( 1998)
University Press

10% Kamper om posisjoner
I dette kan
også
digitale
krenkelser
og digital
mobbing
være en
del av
spillet.

15%

Stress

Stabilitet

SPILLET
15-20%

5-7%
Fremmedgjøring-Avvisning-Utstøting

Stress
Utstøting
Mobbing

NevroNor-konferansen New Concepts in Neuroscience som ble arrangert i Bergen 26.–28. mai.
Carmen Sandi og kollegene vil gjerne finne ut hva som er årsaken til at stress har så stor
innvirkning på sosiale hierarkier.
De undersøker derfor Reguleringen av bestemte gener i områder i hjernen som påvirker
stressresponsen.
–Dette kan være en forklaring på hvorfor stress gjør at de husker sin plass i hierarkiet også på lang
sikt, forklarer Sandi.
Sosial ubalanse
Hun forteller at epidemiologiske studier på mennesker har vist at det å befinne seg langt nede i et
sosialt hierarki er assosiert med økte helseproblemer, som angst og depresjon.

Og jo større ulikheten er innad i de
hierarkiske strukturene, jo flere
helseproblemer og
psykiske problemer kan man observere.

4 Grunnlagsteorier

1. Den mellommenneskelig sammenhengsmodell : I et

læringsmiljø vil alle kjempe om verdsetting og innflytelse. Denne kampen resulterer
i sosiale spill. ( som kan være mobbing)

2. Rollefunksjonsmodellen : Kvaliteten på læringsmiljøet kan vi studere i

lys av roller og sosiale krefter. Vi har produksjonsroller og sosiale roller og
selvsentrerte roller. Ved mobbing er det ofte negative krefter og atferd som fremmer
status og innflytelse i klassen.

3. Individ-gruppe-modningsprosess : Kvaliteten på læringsmiljøet vil
være et resultat av individuelle mål og felles refleksjon og felles
målstrukturer.(gjensidig påvirkning)( normativ innfallsvinkel til mobbing)

4. Samhandlingsmodellen : Samarbeid, team og fellesskap basert på

Kamper om status,
makt og innflytelse
Tildeling av ulike
roller som kan
være
verdsettende
eller
devaluerende.
Bevissthetsprosesser
og målformulering på
individ og klassenivå.

gjensidige attraksjoner og komplementære ferdigheter.
Samarbeid reduserer mobbing fordi vi lærer andre bedre å
kjenne, også de vi vanligvis ikke er sammen med. Læringsmiljøet som
læringsfellesskap der det å ikke delta i læringsaktiviteter representerer en klar risiko
for tilknytning ,tilhørighet og fremmedgjøring.
Sosial praksisteori. Aktiv deltakelse
reduserer mobbing og øker tilhørighet.

Ulike aktører innen sosialt stress og relasjonell mobbing der
også digitale krenkelser kan inngå.
Ref. Salmivalli

De proaktive driverne

7-8 %

Medhjelperne

10%

Forsterkerne

20%

Ofrene

10%

Forsvarerne

15-20%

Ikke involverte

30%

Ca 30-40% er kan være
aktive innen dette
mobbefeltet
Tilskuere eller de som lar
seg styre. ( øker i u-skolen)
Blir færre med stigende
alder, men har det verre.
( reduseres til11% i ungdomsskolen)
o
o
o

De som ikke bryr seg
De som ikke registrer
De som hever seg over (de modne)

Forsvarerne er interessante i en
klassesammenheng.

Hvilken status har forsvarerne i klassen? Hvilke
motkrefter møter forsvarerne?
• Verdiforankret. (moralsk ballast)
• Krever emosjonelt mot. (selvtillit)
• Må kunne vurdere egen sosial risiko.
• Effekt er størst når elevens status er høy.
Indre motivasjon for å aktivt forvare medelever henger ofte sammen
med god lærer-elevrelasjon.
Indre motivasjon for passivt å forsvare medelever henger sammen
med at en opplever å ikke ha en god relasjon til lærer, ikke ha lærere
som støttespiller.

Lærer

God
relasjon

Elev

Elev

Elevens indre motivasjon for å
hjelpe de i klassen som ikke har
det bra.

Intern motivasjon avgjør om en student griper inn. Vi skiller mellom indre og ytre motivasjon. Den indre
motivasjonen er basert på følelsen av at det er meningsfull og givende å hjelpe andre, mens utsiden påvirkes av ros
og andre fordeler. Resultatene fra Tomas Jungers studie viste at det var sammenheng mellom varme studentlærerforhold og studentens interne motivasjon for å hjelpe mobbeofre. "Det kan være om et forhold der læreren
prøver å være empatisk og komme sammen i stedet for å true med straff," sier Tomas Jungert. Konfliktfylte lærerstudentrelasjoner, derimot, var knyttet til studentens ytre motivasjon for å hjelpe mobbeofre. Men det viser seg at
det er internt og ikke ekstern motivasjon som er viktig i forsvaret for mobbeofre. Studenter som er drevet av ekstern
motivasjon, tvert imot, har en større tendens til å være passive tilskuere eller til og med ta mobbens fest når de
opplever mobbing. - De som er drevet av ekstern motivasjon, ønsker å motta ros og kanskje øke sin status i gruppen. I
den sårbare situasjonen som eksisterer i mange skoler, er det lett å tro at mange studenter tror at det virker minst
risikabelt og gir det største utbyttet å holde følge med mobbingen, som ofte er en person med mye makt, sier Tomas
Jungert. Sammen med forskerne Barbara Piroddi og Robert Thornberg har han publisert artikkelen "Early Adolescent
Motivation" for å forsvare ofre i skole mobbing og deres oppfatninger av student-lærer relasjoner: En
selvbestemmelses teori tilnærming

Rollefunksjonsmodeller
Jenter

Svært sentral aktør

Dronninger (+-)

Sosiale stjerner (+-)
Bitcher (-)
Flytere

Gutter

Dreamboy ( prosial)

Det er i dette feltet vi ofte
finner de jentene som er
involvert i de skjulte spillet
der også nettmobbing inngår

Alfahannen ( åpen)
Janus (+-) (skjult)
Hissigproppen
Spenningssøkeren
(negativitet)

De modne (prososiale) (+)

De passive (som vet)

Forsvarerne

De modne

De uvitende
Ofrene

Svært
sentrale
aktører

De uvitende
Forsvarerne
Ofrene

I dette feltet
finner vi ofte de
rollene som er
involvert i det
negative feltet

Mobbing og klasserommets økologi
• Ref. Bullying behaviour,intentions and classroom ecology , Pryce Sarah
and Fredrickson Norah, Springer 2011

• Økologisk systemteori
Kvalitet på
klasseromsklima

Grad av tilpasning
og tilslutning til
problematferd/uro
Skole og
klassetilknytning

• Følelse av hjelp
og støtte fra
medelever og
lærere.
• Grad av
konflikter
• Grad av
vennlighet
• Faglig samarbeid

Hva lønner
seg?

Forekomst
av
mobbing

• Følelser og beskrivelser
om klassen og skolen
• Følelse av
medlemskap/høre til.

Vår sosiale praksis i et organisasjonsperspektiv (klasse)
Ref. Kari Einarsen med fl. 2015

• Inkluderende verdier
Forventninger, regler og rutiner
som setter standard for vår
væremåte mot andre og vårt
samspill med andre.

Etiske
strukturer
Har stor betydning for en
klasses sosiale miljø og
forekomst av mobbing

Formelle
Menneskelig
fokus

Gjensidi
g
påvirkni
ng Uformelle

• Klima og
atmosfære
• Sosiale
normer og
vår sosiale
praksis

•

Opptatt
av
hvordan
hvert
enkelt
barn har
det.

”Helth and well- being among school
adolescents”, Doktorgrad av Gerd Karin
Natvig (SA 24/9-2002 side 27)(mitt
oppsett)

Subjektivt velvære :
Å ha det godt

Psykosomatiske
reaksjoner
Reduserer

Øker

Utenforskap
Ensomhet
SkoleMarginalisering fremmedgjøring

Øker

Elevaktivitet
(aktiv deltakelse og
bidragsyter i
læringsaktiviteter)

Reduserer

Øker

Forebygger
/reduserer

Elevers aktive og verdsatte
deltakelse i felles
læringsaktiviteter i klassen
øker opplevd sosial støtte
som forebygger skolestress
og reduserer mobbeatferd i
klassen og øker elevers
subjektive velvære.
Klar sammenheng mellom
fremmedgjøring og
mobbeatferd

Sosial støtte fra
medelever og
lærere

Reduserer

Hvilke sammenhenger finner vi oftest sammen med
forekomst av mobbing :

 Sammenheng mellom bråk
( ferdigheter) og Mobbing.
 Lav felles forankring er sterkt
korrelert med mobbing.
 Mobbing er korrelert med svak
støtte ( både fra lærer og
medelever)
 Mobbing er også korrelert med
lav åpenhet.(fiktivitet)
 Mobbing er korrelert med lav
trygghet ( særlig at lærerne ikke
følger med/ikke reagerer)

Hele klassen
Kjønnsperspektivet :
Jentene har et markant
dårlige læringsmiljø enn
guttene i klassen.

Fem elever opplever
seg mobbet av 26.
3 elever i høy grad.
(2g+1 j)
2 elever i noen grad. (2j)
2 av elevene opplever
seg mobbet både på
skolen og på nettet.

Hva finner vi ofte i ”dårlige læringsmiljøer” med
høyere forekosmt av bråk/uro og mobbing?
1.
2.
3.
4.
5.

Stor faglig spredning.
Relasjonelt stress blant elevene ( posisjon-intimitet)
Normativt stress ( fiktive normer)
Uheldig elevsammensetning.
” Uheldig ledelse” ( svak-inkonsekvent-autoritær) Trigger ulike
typer elever. Ofte lærerskifter.
6. Svak foreldrestøtte
7. Når aggresjon og negative handlinger bygger makt og status.

Sosial antipati

ref. Barn nr 1 2005: Norsk senter for barneforskning, Kvello og

Wendelborg side 79-94

Å ikke like en annen.
Gjensidig antipati : Å ikke like hverandre.
Kan inneholde :
 Å ikke like
 Fiendskap
 Aversjon
 Sterk motvilje mot

Sosial antipati

Forsøker å unngå hverandre heller enn å oppsøke hverandre
slik at det verken blir konflikt eller mobbing ut av dette.
Forekomst av gjensidig sosial antipati :
9-14% av jentene og 20/25% av guttene knyttet til samme
kjønn.
Motsatt kjønn : 15-17 % av jentene og 14-16% av guttene.
Oftest knyttet til 1 person.
Kun 13% av elevene viser ingen tegn på sosial antipati mot
noen verken eget eller motsatt kjønn.

Men selv om man oftest unngår de en ikke liker, så
tar mobbere ofte ansvar for å synliggjøre sosial
antipati på gruppenivå. ( når flere misliker en
bestemt elev)

Sosiometriske matriser
De populærere 12-13%
De ordinære 58-60%
De kontroversielle 6-7%
De neglisjerte 6-7%
De avviste 12-13%

Hvor finner vi de
som mobber,
dobbeltrollene og
ofrene?

Sosiometri 8 trinn Stavanger
Elever med 0 valg
Q1 ( fag)

12,31%

Q2 ( friminutt)

7,25%

Q3 ( fritid)

8,19%

Utenforskap
7-8%

Elever med 0 gjenvalg
Q1 (fag)

22,98%

Q2( friminutt)

15,54%

Q3 (fritid)

16,28%

Sosial intergrasjon ( vennskapsfaktor)
Q1 (fag)

1.31

Q2 (friminutt)

1.71

Q3( fritid)

1.62

Stressindikatorer
15-16%

Ca hver 4 elev opplever vansker med tilknytning og sosial stabilitet

3 elever er marginalisert.

Indikatorer på sosialt stress :

Høy prosent med elever uten valg.
Høy prosent elever uten gjenvalg.
Mye søking ( mange grå piler) som ikke blir søkt tilbake.
Signifikante elever som inngår i flere attraksjoner uten at
det dannes nettverk.
Signifikante elever som inngår både i sosiale attraksjoner
og i dyader.
Signifikante elever som mange søker mot, men som ikke
søker noen tilbake.
Stress søkingsmønster der elev A søker elev B, men B
søker C, men C søker D etc.
Tirader av attraksjoner( A er i attraksjon med B som er i
attraksjon med C, som er i attraksjon med D osv.)
Mange elever i konkurrerende attraksjoner
Klikkdannelser.
Store forskjeller mellom attraksjoner og relasjoner

Lovgrunnlag ved digital mobbing og netthets

• Digital mobbing og krenkelser på nettet reguleres av en rekke lover.
• Det følger av straffeloven § 267 at man kan man straffes for å krenke privatlivets fred ved å
gi opplysninger offentlig, som en annen person bør ha krav på bør forbli private. Det er uten
betydning om det som ble skrevet var sant eller ikke, og opplysningene trenger heller ikke
være nedsettende.
• Mobbing på nett kan også rammes av straffeloven § 266. Denne bestemmelsen sier at
skremmende eller plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd som krenker en annens
fred, er straffbart.
• § 135. Med Bøder eller med Hefte eller Fængsel indtil 1 Aar straffes den som udsætter den
almindelige Fred for Fare ved offentlig at forhaane eller ophidse til Had mod
Statsforfatningen eller nogen offentlig Myndighed eller ved offentlig at ophidse en Del af
Befolkningen mod en anden, eller som medvirker hertil.
• § 135 a. Den som forsettlig eller grovt uaktsomt offentlig setter frem en diskriminerende
eller hatefull ytring, straffes med bøter eller fengsel inntil 3 år. Som ytring regnes også bruk
av symboler. Medvirkning straffes på samme måte.
• Med diskriminerende eller hatefull ytring menes det å true eller forhåne noen, eller fremme
hat, forfølgelse eller ringeakt overfor noen på grunn av deres
• a) hudfarge eller nasjonale eller etniske opprinnelse,
• b) religion eller livssyn,
• c) homofile legning, leveform eller orientering, eller
• d) nedsatte funksjonsevne

• Det følger av straffelovens paragraf 390 at man kan straffes for å krenke
privatlivets fred ved å gi opplysninger offentlig, som en annen person bør
ha krav på bør forbli private. Det har ingen betydning om det som ble
skrevet var sant eller ikke, og opplysningene trenger heller ikke være
nedsettende.
• Mobbing på nett kan også rammes av straffelovens paragraf 390a, som
går på skremmende eller plagsom opptreden. Strafferammen for brudd
på paragraf 390 er bøter eller fengsel i inntil tre måneder. For brudd på
paragraf 390a kan man få en fengselsstraff på inntil to år, i tillegg til bøter.

Lovreguleringer

https://laringsmiljosenteret.uis.no/skole/psyki
sk-helse/angst-og-depresjon/mobbingrammer-folkehelsa-article116072-21062.html

