FAKTA OM NETTMOBBING
•

Nettmobbing er mobbing som utføres via teknologiske plattformer som mobil og Internett.

•

Mobberen kan ta i bruk hjelpemidler som for eksempel SMS, MMS, ulike bilde- og
kommunikasjons-apper, chatterom og sosiale nettsamfunn.

•

Siden mobbingen ikke foregår i mer tradisjonelle former, men treffer mobbeofferet direkte på nett
eller mobil, kan den nettmobbingen være vanskeligere å oppdage og vanskeligere for offeret å
beskytte seg mot.

•

Typiske eksempler på nettmobbing kan være spredning av rykter og løyn for å plage andre,
sjikanerende meldinger og trusler, spredning av bilder/filmer uten samtykke, stygge kommentarer
på bilder/filmer og å holde andre utenfor ved ikke å legge dem til og heller ikke gi dem respons på
noe av det de deler.

Omfang og utbredelse
Medietilsynet gjennomfører annethvert år en kartlegging av barn og unges mediebruk. Dette inkluderer
også en nasjonal kartlegging av digital mobbing. Tall fra 2014 viser at:
Foreldre
•
•

•
•

52 % av foreldre med barn i alderen 9-12 år er eller har vært bekymret for digital mobbing når
barna er på nett
Halvparten av foreldrene (54 prosent) som har barn i alderen 9-12 år sier at de ikke vet hvor de
skal henvendelse seg dersom barnet deres blir utsatt for digital mobbing eller opplever å få bilder
og informasjon på avveie på nettet.
På spørsmål om hvem barna ønsker opplæring i trygg bruk fra, svarer flest (1) mor, (2) far, og (3)
skole.
Halvparten av barna har fått opplæring av mor eller far, særlig jenter mellom 9 og 11 har fått tips
hjemmefra
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•
•
•
•
•

13 prosent (65 000) av barn og unge mellom 9 og 16 år sier at de opplever digital mobbing det
siste året
1 av 4 barn mellom 9 og 16 år har lagt merke til mobbing på nett og mobil
1 av 4 i alderen 13-16 år har videresendt bilder og videoer av andre uten at de har sagt ja til det.
94 prosent av barn mellom 9 og 16 år har mobiltelefon
77 prosent av barn mellom 9 og 16 år er på internett daglig

Bruk Hue-turneen hjelper:
•
•

7 av 10 elever sier de står bedre rustet til å kunne håndtere digital mobbing etter at Bruk Hue har
vært på besøk.
9 av 10 foreldre sier de lærte noe de ikke visste fra før.

•
•

3 av 4 elever spør nå om lov før de legger ut bilder av andre.
Dobbelt så mange foreldre tar opp problematikken om digital mobbing med barna etter å ha
opplevd Bruk Hue-foredraget.

