
Temasak 

t Mobbing blant barn og unge 

N8r barn blir 
fritt vilt 
Hver dag gar minst 40 000 norske skolebarn 

hjemmefra med angst for a bli mobbet av medelever. 

Hva gj.0r det med dem? Og hva gj.0r vi med det? 

Tekst: Nina Strand 

0 

A 
bli utsatt for mobbing er ydmykende og skremmende. A bli 
truet og trakassert jevnlig av andre barn er en sterk belastning, 
og setter sine spor. Anne-Kristin Imenes er kommunepsykolog 
i N0tterey kommune, ogjobbet tidligere i PPT. Hun har m0tt 

mange barn som er mob bet og foreldrene deres. 
-Deter en blalys-situasjon. Disse barna har ofte hatt det svrert vondt 

i lengre tid f0r de omsider forteller foreldrene eller en lrerer om hva de 
opplever. Mange lever i en grunnleggende utrygghet, de f0ler seg som fritt 
vilt og er i konstant alarmberedskap fysisk og psykisk. Mobbesaker har 
h0y prioritet hos meg, fordi barna lider, og ikke minst fordi senskadene 
kan bli sa store, sier Imenes. 

Mister gleden 
Barn er lojale, ogsa mot medelever som krenker dem, derfor vil de ofte 
vente lenge med a fortelle noen om ydmykelser og en hverdag i frykt, for
klarer kommunepsykologen. Problemene har fatt tid til a utvikle seg, og 
hun snakker med barn som har mistet gleden i hverdagen, som gruer seg 
til a ga pa skolen allerede nar de legger seg om kvelden, som ikke lenger 
orker a vrere med pa aktiviteter. Foreldrene f0ler seg maktesl0se, de vet 
ikke hvordan de skal hjelpe barnet sitt. Og dessverre opplever noen at sko
len ikke gar ordentlig inn i det barn og foreldre forteller. 
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«Kvart blikk sokk inn i Tyra. Dei Ia seg pa sjela hennar sam krympeflekkar. Nar sjela vart mindre, vart ho og mindre. Det ma vera noko 
gale med meg, tenkte ho. Kanskje eg sender ut ei slags straling sam dei andre ikkje likar?» lllustrasjon fra Vivaldi (Magikon forlag, 2011) 
av Helge Torvund (tekst) og Mari Kanstad Johnsen (illustrasjoner) 
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- Disse barna trenger hjelp til a oppdage sitt egenverd, til 
a jobbe med sine symptomer og til a plassere ansvaret der 
det h0rer hjemme - hos mobberen 

- Friminuttene er noe av det verste, bar
net f0ler seg ubeskyttet nar de voksne ikke 
er der, forteller Imenes. Men ogsa i gym
garderoben, nar deter gruppearbeid, eller 
ni\r barna er pa vei til og fra klasserommet, 
kan mobbing skje uten at l~rerne oppda
ger det. Ikke sjelden utvikler barnet trygg
hetsstrategier som tar krefter og oppmerk
somhet, de" opplever seg nederst pa stigen 
og f0ler seg verdil0se. Disse barna trenger 
hjelp til a oppdage sitt egenverd, til a jobbe 
med sine symptomer og til a plassere an
svaret der det h0rer hjemme- hos mob
beren, understreker kommunepsykologen. 

Men tross hjelp fra familie, l~rere og 
helsevesen kan det ta lang tid a lege Sare
ne hos mobbeutsatte barn. Man anslar at 
det dreier seg om minst 40 ooo barn hvert 
ar if0lge forskeren Erling Roland. Mange 
skoler sier de gj0r en stor innsats bade for 
a forebygge og a sette inn tiltak mot mob
bing, men likevel kan det se ut til at mange 
av barna som blir utsatt for mobbing, ikke 
blir fanget opp. 

Langvarige plager 
Til na harman hatt for liten oppmerksom
het pa de langvarige konsekvensene for det 
enkelte barnet som blir rammet, hevder 
psykolog Thormod Ids0e ved Nasjonalt 
senter for l~ringsmilj0 og atferdsforsk-

Anne-Kristin /menes 

ning (L~ringsmilj0senteret) i Stavanger. 
Han etterlyser systematisk oppf0lging av 
mobbede barn. Hjelpen kan gis i skolens 
regi eller i helsevesenet, her vil behovene 
v~re forskjellige, mener han. 

Ikke sjelden m0ter psykologer i sin kli
niske praksis barn eller voksne som har 
v~rt utsatt for mobbing. 

- Forskningen forteller oss at det a bli 
mobbet kan ha langvarige konsekvenser, 
sier Thormod Ids0e til Psykologtidsskrif
tet, og understreker at mobbing i seg selv 
kan v~re skadelig. For selv om et barn har 
andre problemer som gj0r at de lettere 
blir utsatt for mobbing, og selv om noen 
er mer sarbare for det a bli mobbet enn 
andre, viser forskningen at det a bli mob
bet gir 0kt risiko for plager; eksempelvis 
lav selvf0lelse, skolevegring og darligere 
prestasjoner pa skolen. 

- Noen plages av angst og depresjoner, 
de lean gamed selvmordstanker. Andre ut
vikler posttraumatisk stress-symptomer 
(PT S D -symptomer), forklarer psykologen, 
som selv har forsket pa dette. Sammen 
med kollega Ella Ids0e og Atle Dyregrov fra 
Senter for krisepsykologi i Bergen publiser
te han i fjor en fagartikkel i Journal of Ab
normal Child Psychology, som unders0ker 
sammenhengen mellom det a bli utsatt for 
mobbing og forekomsten av PTSD-symp-

Magasinet 

tomer blant norske skoleelever. Grunn
laget var en kartlegging av mobbing blant 
g63 skoleelever i attende og niende klasse. 

Forskerne fant at en av tre elever som 
rapporterte at de var mobbet hadde h0ye 
nivaer av PTSD-symptomer: patrengen
de minner om det som hadde skjedd, ak
tiv unngaelse av steder, personer og tan
ker knyttet til mob bingen. Dette stemmer 
godt med funn i lignende studier, ogsa 
blant voksne mobbeofre. 

- Ett av tre barn? Deter heye tall. 
- Vi vet ikke noe om varigheten av disse 

symptomene, og i noen tilfeller kan det 
v~re snakk om akutte stressreaksjoner. 
Likevel synes jeg tallene gir grunn til be
kymring, og vi trenger flere studier som 
unders0ker hvordan slike plager utvikler 
seg over tid, svarer Ids0e. 

Og nettopp det er han og kollegene i 
gang med. De del tar na i en longitudinell 
studie i Finland der man studerer dette 
over tid. 

- Traumer eller belastninger som pa
f0res oss av andre mennesker, kan gi mer 
kompliserte og sammensatte konsekven
ser enn ulykker. Om dette ogsa gjelder ni
vaet pa symptomtrykket, vet jeg ikke om 
det er forsket pa. Vi vet heller ikke om det
te er noe som kan overf0res til grov mob
bing, sier psykologen. 
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•Katten lag og mol. Ogden dirrande Iyden fylte heile Tyra. Ho lukka augo og kjende at det ikkje var plass til ein einaste tanke i henne. 
Ein malande katt i fanget, og aile tankar vert borte ... lllustrasjon fra Vivaldi (Magikon forlag, 2011) av Helge Torvund (tekst) og Mari 
Kanstad Johnsen (illustrasjoner) 
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- F0rst nar en vet hva sam driver mobberne, kan en utvikle 
presise og effektive tiltak 

Terror 
Hva slags mobbing snakker vi om? Psy
kolog og mobbeekspert Dan Olweus har 
definert mobbing blant skoleelever slik: 
Mobbing er gjentatt negativ eller and
sinnet atferd fra en eller flere elever ret
tet mot en elev som har vanskelig for a 
forsvare seg. Hvor utbredt er mobbing i 
skolen? Den arlige Elevunders0kelsen gir 
noen svar. Det er en arlig sp0rreunders0-
kelse blant elever i Norge, som gjennom
f0res i 7· og 10. klasse i grunnskolen og pa 

Erling Roland 

f0rste trinn i videregaende skole. Mellom 
6,8 og 7,5 prosent av elevene fra 2008 til 
2012 svarer i f0lge Utdanningsdirektora
tet at de blir mobbet to til tre ganger i ma
neden eller oftere av medelever. Andelen 
elever som oppgir at de har Vlert med pa 
a mob be to til tre ganger i maneden eller 
oftere, varierer mellom 3,9 (i 2007) og 2,8 

prosent (i 2012). 

Erling Roland, kollega av Thoi'mod 
Ids0e ved Lleringsmilj0senteret, har for
sket pa mobbing i en arrekke. I dag er det 

MOBBING 

• «Mobbing er gjentatt negativ eller ondsinnet adferd fra en eller flere rettet mot en elev som 
har vanskelig for a forsvare seg. Gjentatt erting pa en ubehagelig og sarende mate er ogsa 
mobbing• (Oiweus 1992) 

• Over 45 000 barn og unge i Norge blir utsatt for mobbing og trusler pa nett, if.01ge Manifest 
mot mobbing 2011-2014 

• Forskning har vist sammenheng me 11om mobbing og psykiske og fysiske helseplager. 

• Loven slar fast at elevene har en individuell rett til ikke a bli utsatt for krenkende ord eller 
handlinger som mobbing, void, diskriminering, rasisme eller utestenging. Skolen skal 
dessuten aktivt drive et kontinuerlig arbeid for a fremme helse, milj¢ og trygghet for sine 
elever (opplreringsloven § 9a-3 og § 9a-4) 

• I 2012 fikk en tidligere elev for f.0rste gang medhold i H¢yesterett, etter a ha saks.0kt kom
munen pa grunn av senskader som f.01ge av mobbing pa skolen Kommunen ble d.0mt til a 
betale over 900 000 kroner i erstatning eleven 

Ki/der: Statistisk sentralbyra og regjeringen.no 

Magasinet 

mye oppmerksomhet pa digital mobbing, 
ikke minst fra politikere og media, og det 
forskes stadig mer pa det, opplyser han. 
Digital mobbing skiller seg pa vesentli
ge mater fra ansikt-til-ansikt-mobbing. 
Ved mobbing ansikt til ansikt kan man 
selv gj0re noe for a komme seg unna, el
ler pmve a unnga situasjoner der en risi
kerer a bli trakassert. Det kan man ikke 
pa digitale medier. I tillegg er tilskuerpo
tensialet sa voldsomt, og Internett glem
mer aldri. 

- A bli mobbet pa nettet eller via mo
biltelefonen kan sammenlignes med ter
ror, sier Roland. 

- Barn og ungdom i dag er jo tilgjengelig 
digitalt nlerrnest d0gnet rundt, de klarer 
ikke a holde seg unna. Derrned kan de ogsa 
nas overalt og all tid. Natt og dag. 

Samtidig understreker Roland at det a 
bli mobbet ansikt til ansikt kan f0les enda 
verre der og da. Deter en enorm pakjen
ning a sta overfor den eller de som truer 
og trakasserer, og som kanskje slar og pla
ger ogsa fysisk. 

Mobbing ansikt til ansikt og digital 
mobbing kan virke som helt ulike feno
mener, men likevel viser det seg at det i 
overraskende grader de samme som ram
mes av begge formene for mobbing og at 
det er de samme som star for mob bingen. 
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- Det er en blalys
situasjon. Disse barna 
har ofte hatt det 
svrert vondt i lengre 
tid fQH de omsider 
forteller foreldrene 
eller en lrerer om hva 
de opplever 

Anne-Kristin lmenes 

Hva driver dem? 
For a vite hvordan en skal forebygge og 
bekjempe mobbing, er det nl1ldvendig a 
forsta mobbingens natur, if0lge Roland. 
F0rst nar en vet hva som driver mobber
ne, kan en utvikle presise og effektive til
tak. Her kan en bygge pa solid kunnskap. 
Forskning viser at aggresjon er en motor 
hos mobbere, men det er avgj0rende a 
finne ut hva slags type aggresjon det er 
snakkom. 

Roland skiller mellom reaktiv og proak
tiv aggresjon. Den reaktive er den som ble 
beskrevet allerede av Freud; den skyldes 
et sinne som bunner i pakjenninger eller 
opplevelser som gj0r at aggresjonen ten
nes. Proaktiv aggresjon derimot er ikke 
styrt av sinne, men av utsikt til bel0nning. 
Som det a kjenne makt gjennom a skape 
avmakt hos en annen; gjerne a se tarer el
ler redsel hos den en ydmyker. Eller det a 
sammen med andre stenge noen ute, tra
kassere og ydmyke, kjenne kicket ved fl1l
lelsen av tilh0righet og ved varrnen som 
oppstar innenfor gruppen. 

Roland og kolleger har spurt barn og 
ungdommer om hva de ser etter nar de 
fih en ny la:~rer: at lrereren er flink, snill, 
svak, sterk? Svarene viste at elever med 
h0y grad av proaktiv aggresjon, ser etter 
svakhet hos lrereren. 

-Barn og ungdommer med proaktiv ag
gresjon leter etter svakheter hos lrerere og 
hos medelever, og de vil utnytte svakhete
ne, forklarer Roland. 

Hva ma gj0res? 
I arbeidet mot mobbing gjelder det if01-
ge Roland a utvikle et milj0 der gjelden
de normer ikke tillater mobbing. Hvis 
mobbing likevel skjer, skal de som mob
her, umiddelbart stoppes. De skal innkal
les til individuelle samtaler der de far klar 
beskjed om at slik atferd ikke blir tolerert, 
at de vil bli fulgt tett opp i tiden fremover, 
og at foreldrene vil bli kontaktet. Krum
tappen her er myndige og varme lrerere, 
som med autoritet raskt setter ned foten 
mot alle till0p til utfrysning og mobbing. 

- Du legger vekt pa varme ogsa, ikke bare 
fasthet? 

- Ja. M0ter man mobbingen med bruta
litet, sender man paradoksale signaler. Lre
reren rna ogsa vrere varrn og st0ttende, og 
legge vekt pa en god relasjon til alle elev
ene. Lrererne er jo rollemodeller for elev
ene, svarer forskeren, og papeker at selv 
om mange som mobber, selv har det t0ft i 
livet, endrer ikke det n0dvendigheten av 
a ID0te dem med fasthet. Det avgj0rende 
er a reagere raskt mot mobbing, og a gj0-
re den som er utsatt for dette, trygg pa at 

Temasak 

skolen ikke aksepterer denne typen atferd. 
At skolen vil gj0re alt den kan for a stoppe 
mobbingen. Det gjelder a ha god og kon
tinuerlig kontakt med den som rammes, 
og gj0re ham eller henne trygg pa at mob
bingen vil opph0re. 

- Sa har det vrert en debatt om en kan 
bruke konfliktl0sningsmetoder i mob
besaker. Men det rna en ikke gj0re. Det 
a mobbe noen er et overgrep, og skal be
handles som det, slar Roland fast. 

Politikerne pavirker 
mobbetallene 
Men det er ikke nok med endringer pa 
den enkelte skole, papeker Roland, som 
mener aha dokumentert sammenhengen 
mellom politikernes prioriteringer og ut
vikling i mobbetallene. For halvannet ar 
siden publiserte han artikkelen «The bro
ken curve: Effects of the Norwegian ma
nifesto against bullying» Den brutte kur
ven Roland skriver om viser utviklingen i 
antall barn som sier de blir mob bet. If0lge 
Roland stiger og synker kurven som svar 
pa politikernes innsats mot mobbing i 
norske skoler. 

- Forskere hos oss foretok malinger 
hvert tredje ar fra 1995 og frem til 2004. 

Frem til 2001 sa vi en jevn stigning i mob
befrekvensen. 
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Temasak 

- En av tre elever sam 
rapporterte at de var 
blitt mobbet, haade 
h0ye nivaer av PTSD
symptomer 

Thormod Jds0e 

Men unders0kelsen i 2004 viste en klar 
endring. 

-Den negative trenden hadde snudd. 
Mobbingen hadde sunket med 30 pro
sent. Det er en sterk nedgang, konstate
rer professoren. 

Hva var nytt? F0rst og fremst en poli
tisk vilje til a satse pa konkrete tiltak mot 
mobbing, mener Roland. Bondevik-regje
ringens lanserte et krafttak mot mobbing 
i skolen, og i 2002 kom det f0rste «Ma
nifest mot mobbing)). Kjell Magne Bon
devik hadde en «nullvisjonll, millet var 
at mobbing blant barn og unge, i barne
hage, skole og i fritiden ikke skulle skje. 
Manifestet ble underskrevet av statsmi
nisteren selv, og av Barneombudet, Ut
danningsforbundet, Foreldreutvalget for 
grunnskolen og av Kommunenes sentral
forbund. 

I den f0rste manifestperioden som 
varte fra 2002-2004, hadde alle lan
dets grunnskoler fatt tilbud om a delta 
i mobbeprogrammet Zero, utviklet ved 
Senter for atferdsforskning, eller 01-
weus, utviklet av psykolog Dan Olweus. 
Programmene ble brukt i stor stil. Resul
tatene lot altsa ikke vente pa seg, if0lge 
Roland. Et nytt manifest ble undertegnet i 
2005, men sa begynte mobbetallene a stige 
igjen. Til tross for at regjeringen Stolten-

berg tok opp traden og lanserte en ny peri
ode med Manifest mot mobbing fra 2006, 
steg de jevnt helt til 2oo8hoog, og siden 
har de vrert stabile. 

A undertegne manifester med vekt pa 
tiltaksplaner for et godt lrerings- og opp
vekstrnilj0 ser altsa ikke ut til a vrere nok. 
Roland mener politikernes oppmerksom
het ble rettet mot andre temaer enn mob
bing, som for eksempel kunnskapsl0ftet. 

- Fornyelsen av manifestet har ikke 
vrert veldig tydelig. Det kraftige fokuset pa 
mobbing som man hadde under Bondevik
regjeringen forsvant pa veien, hevder han. 

Alltid alvorlig 
Noen av mobberne vil kunne endre seg, 
hvis de m0tes pa rett mate, skal vi tro Ro
land. Men det vil vrere store forskjeller 
dem imellom. 

- Arkitektene, eller kanskje vi skal si 
motorene, for mobbingen skarer nesten 
aile h0yt pa proaktiv aggresjon. Sa har du 
dem som henger seg pa, og blir med pa 
mobbingen. De beh0ver ikke ha samme 
personlighetstrekk. Men h0y grad av ag
gresjon, enten den er reaktiv eller proak
tiv, er tungt a endre, viser det seg. Likevel 
- gitt et godt milj0 med myndige voksne 
som gir st0tte pa positiv atferd, kan de 
moderere seg. 

Magasinet 

- Ligger lfJsningene jfJrst ogfremst i a endre 
mobberen, eller ma man ogsa gj0re noe med 
skolemilj0et? 

- Absolutt begge deler. Urniddelbart rna 
lrererne vise autoritet og trygghet i paden 
ene siden a beskytte de som er utsatt for 
mobbing, og pa den annen side a takle de 
som mobber. Sa gjelder det a job be med 
milj0et, med normsystemet pa skolen, 
med relasjoner mellom voksne og barn 
og barna imellom. Dette er det langsik
tige arbeidet. 

Tallenes tale er at bade de som mobber 
og de som blir utsatt for mobbing i opp
veksten, risikerer helseplager senere i li
vet. De som mobber, har h0yere risiko for 
a fa rusproblemer eller a bega kriminelle 
handlinger. De som blir mob bet, risikerer 
psykiske plager som angst og depresjon, 
forklarer Roland, og legger til: 

- Men uansett om den ikke gir langva
rige skader, er mobbing all tid alvorlig nar 
den pagar. Livet leves her og na, og har sin 
verdi nar det leves. 

Lider i stillhet 
Rolands kollega, psykolog Ids0e, legger 
vekt pa at barn og unge som har vrert ut
satt for mobbing, i ulik grad vil ha behov 
for st0tte og hjelp i tiden etterpa. Noen 
vil trenge oppf0lging fra PPT og spesia-

224 TIDSSKRIFT FOR NORSK PSYKOLOGFORENING • 2013 • 50 



Magasinet 

0 

-A bli mob bet 
pa nettet eller via 
mobiltelefonen 
kan sammenlignes 
med terror 

Erling Roland 

listhelsetjeneste, men mange kan hjelpes 
av familie og lrerere uten at de trenger til
bud fra helsevesenet. Forutsetningen er at 
de voksne som jobber med barna har kom
petanse om mulige vansker elever kan ha 
etter mobbing, if0lge Ids.0e. 

- De trenger kunnskap om symptomer 
og om hvordan en kan tilrettelegge skole
hverdagen for a st0tte disse elevene. 

Etter hvert kommer det unders0kel
ser som tyder pa at mange barn som stre
ver etter mobbing, ikke fanges opp. Elev
ene kan fa god hjelp umiddelbart etter at 
mobbing en er avdekket, men sa forsvinner 
oppmerksomheten ofte, fordi skolen an
ser problemet for l0st. Hjelpen stoppes for 
tidlig, og barna lider ofte i stillhet, under
streker psykologen. 

- Tilstedevrerelsen og konsentrasjo
nen om skolearbeidet vil ofte bli darlige
re. Elever som stadig plages av tanker om 
eller bilder av vonde opplevelser og som 
bruker mye energi pa a holde dem pa av
stand, vil ha mindre kapasitet til a konsen
trere seg om skolearbeidet. 

Na haper Ids0e at 0kende kunnskap 
om mobbingens konsekvenser kan gi mer 
bevissthet om at enkelte barn og unge 
trenger st0tte og hjelp ogsa etter at mob
bingen har stanset. For tre ar siden skrev 
han en kronikk om dette i VG sammen 

med psykolog Atle Dyregrov ved Senter 
for krisepsykologi i Bergen. Der pekte 
de pa at metoder basert pa kognitiv at
ferdsterapi har vist seg a ha god effekt i 
behandling av voldsutsatte og traumati
serte barn, og at slik behandling kan gis 
i grupper. Ids0e mener det samme i dag, 
og jobber na for at et slikt til bud skal re
aliseres. 

Foresliu nytt tilbud 
Ids0e tenker seg opplegg som sikrer en 
mer systematisk oppf0lging av barna, for 
eksempel gjennom gruppeopplegg i sko
len, ledet av spesialpedagoger, kommune
psykologer eller helses0stre. Gruppele
derne rna fa god skolering og veiledning. 
Bieffekten vil vrere en bonus for skolen. 
For det a 0ke eksempelvis helses0stres 
kompetanse i a lede denne typen gruppe
tilbud - ikke bare for mobbeutsatte, men 
ogsa for barn med andre utfordringer- vil 
innebrere et l0ft for utsatte elever i skolen. 

Han betoner at gruppene skal jobbe 
med mestring, det dreier seg ikke om be
handling. 

- I gruppene skal barna lrere gode stra
tegier for a takle sine utfordringer og pla
ger, kunnskap de kan ha med seg gjennom 
hele livet. Meningen er ikke a gj0re dyp
dykk i f0lelser og opplevelser. 

Temasak 

Det finnes lite forskning pa effekten 
av mestringsgrupper for barn utsatt for 
mobbing. Derimot har en mye kunnskap 
om og erfaring med grupper for barn og 
ungdommer med erfaring fra krig, sorg el
ler overgrep. Na har Lreringsmilj0senteret 
sammen med Senter for krisepsykologi i 
Bergen S0kt om midler for a pmve ut et 
gruppetilbud for barn og ungdom som har 
vrert mobbet. Det vil vrere et nybrottsar
beid, samtidig som en kan trekke pa are
lange erfaringer med sorg- og traumegrup
per ved Senter for krisepsykologi. 

- Klinikere vet at barn og unge som har 
blitt mob bet, kan brere pa sare og smerte
fulle historier. Et virksomt til bud som gir 
symptomlindring til denne gruppen, vil 
kunne bidra til en bedre hverdag bade hel
semessig, faglig og sosialt, noe som igjen 
kan gi positive ringvirkninger og lysere 
hap for fremtiden for barn og unge som 
har det vondt, avslutter Thormod Ids0e. • 

Har du tips eller reaksjoner? 

Kontakt nina@psykologtidsskriftet.no 
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