
MOBBING  

blant barn og unge 

Dan Olweus’  

forskning og tiltaksprogram 



Forankring. 

Programmet er 

forankret bl. a i : 
 Opplæringsloven §9a-3. 

 K-06. 

 Veileder for skolen; 

 ” Utvikling av sosial 

komeptanse” Udir 2009. 

 Manifest mot mobbing 

2011-2014. 

 



Dan Olweus, professor i psykologi 

 Studerte vold blant 

gutter i Sverige før han 

flyttet til Norge i 1970 

 Professor i psykologi 

ved Universitetet i 

Bergen 

 Første forsker i verden 

med systematiske 

studier av mobbing 



Begrepsavklaring 



Mobbing Vold 

Mobbing med fysiske (voldelige) midler 

Mobbing, vold og Aggresjon 



Definisjon av mobbing  

 Gjentatt negativ eller “ ondsinnet “ atferd 

fra ett eller flere barn rettet mot et annet 

barn som har vanskelig for å forsvare 

seg      

Tre hovedkriterier: 

1. Negativ/”ondsinnet” atferd 

2. Gjentagelse over tid 

3. Ubalanse i faktisk eller opplevd  

    styrkeforhold 

 



Definisjonen av mobbing slik den blir formulert i 

elevskjemaet 

 “Vi sier at en elev blir mobbet når en annen elev, eller flere andre elever ; 
  

        * Sier vonde og ubehagelige ting eller gjør narr av ham         

           eller henne eller bruker stygge kallenavn 

        * Overser ham eller henne fullstendig eller stenger   

           ham/henne med hensikt ute fra kameratgruppen 

        * Slår, sparker, dytter eller truer ham/henne 

        * Forteller løgner, sprer falske rykter eller sender   

           ubehagelige lapper og prøver å få de andre elevene til  

           å mislike ham eller henne” 
  

 Disse tingene skjer ofte mange ganger, og det er vanskelig for den som blir 
plaget å forsvare seg.  

  

 Hvis en elev blir ertet gjentatte ganger på en ubehagelig og plagsom måte, er 
dette også mobbing. 

  

 Men det er ikke mobbing når ertingen blir gjort på en vennskapelig måte. Det er 
heller ikke mobbing når to omtrent like sterke elever slåss eller krangler” 

  



Hvor ofte har du blitt mobbet på skolen 

de siste månedene? 

  jeg har ikke blitt mobbet   

     på skolen de siste månedene 
 

  det har bare hendt en sjelden  

     gang 
 

  2 eller 3 ganger i måneden 
 

  omtrent 1 gang uken 
 

  flere ganger i uken 

Ikke 

mobbet 

Mobbet 



Utbredelse 

 Ca 13% av norske grunnskoleelever (på kl.trinn 4.-10.) 

utsettes jevnlig for mobbing 

 Ca 7% mobber andre jevnlig 

– I alt 17% direkte involvert – eller 100.000 barn  

 50% økning i mobbing siden 1983 

• Men grov (høyfrekvent) mobbing har økt med 70% 

 Flest ofre på barnetrinnet 

 Flest mobbere på ungdomstrinnet 

 Gutter mobber mest  

– Verbalt og mye fysisk - direkte  

 Jenter mobber mindre 

– Med utestenging - skjult 



Hvorfor fokusere på mobbing ?    (1) 

 
 

 grunnleggende demokratisk rett å slippe å bli 

mobbet  
 

 negative langtidseffekter på offeret 
 

 negative effekter mht. aggresjonsnivå m.m. klasse 

og skolemiljøet 



Hvorfor fokusere på mobbing ?    (2) 

 med tanke på mobberene og deres fremtid. 

(kriminalitet og annen uønsket atferd) 
 

 positive effekter også på antisosial atferd, på 

elevenes trivsel, på læringsmiljøet m.m. 
 

 å bli mobbet eller å mobbe andre er noe som 

kan strekke seg over lang tid. (svensk Olweus undersøkelse) 

 



Olweus tiltaksprogram 

 Bakgrunn 

 Konkrete tiltak 

 Virkning av tiltaksprogrammet 



Mors mangel på 

varme og 

engasjement 

Guttens 

temperament 

(aktiv,hissig) 

Mors og fars 

bruk av juling 

Mors mangel på 

faste grenser 

Gutters 

aggresjonsnivå 

6. klassetrinn 

+ + 

+ + 

+ + 

+ + 

+  +  

+  

   +  positive relasjon 

+ + sterk positiv relasjon  

Stidiagram over oppdragelsesfaktorer som bidrar til 

utvikling av et aggressivt reaksjons-mønster hos gutter 



Hovedprinsipper  

til grunn for tiltaksprogram 

” Omstrukturering av det eksisterende sosiale miljø ”skape et  

   klima som kjennetegnes av: 
  

 1)  varme og engasjement fra voksne 

 2)  faste grenser mot uakseptabel atferd 

 3)  konsekvent bruk av ikke-fysiske, ikke     

      fiendtlige sanksjoner(negative  

      konsekvenser) ved regelbrudd  

 4)  voksne fungerer som autoriteter( i visse henseender) 
  

  

på skole-, klasse-og individ-nivå (ideelt sett også hjemme). 



Oversikt over kjerneprogrammet 

Generelle forutsetninger:  bevissthet og engasjement 
 

 Tiltak på skolenivå 
undersøkelse med spørreskjema 

Samtalegrupper for personalet 

studiedag om mobbing 

bedre inspeksjonssystem 

etablering av samordningsgruppe 
 

 Tiltak på klassenivå 
klasseregler 

klassemøte 

klasseforeldremøte 
 

 Tiltak på individnivå 

 alvorlige samtaler med mobberen og den som mobbes 

 samtaler med foreldrene til inn blandede elever 

  

      



Hovedmål med tiltaksprogrammet 

 

 Redusere eksisterende 
mobbeproblemer både i og utenfor 
skolemiljøet 
 

 Bedre kameratrelasjoner i skolen 
 

 Forebygge nye mobbeproblem  



Delmål 

 Øke bevisstheten og kunnskapen om 

mobbing 

 Skape engasjement hos lærere og 

foreldre 

 Utvikle regler mot mobbing 

 Gi støtte til og effektivt beskytte for de 

som blir mobbet 


