
Digital mobbing 
 
Digital mobbing er en forholdsvis ny og alvorlig form for mobbing som foregår via 
internett (blogg, hjemmeside, nettsamfunn, epost) eller mobiltelefon (sms/mms, 
mobilkamera). Det som gjør digital mobbing spesielt alvorlig er at bilder, tekst og 
videoklipp som blir spredd digitalt sprer seg meget raskt og forsvinner ikke – selv om 
man setter inn mottiltak umiddelbart kan man aldri sikre seg at man får fjernet alt. Noe 
av grunnen til at denne type mobbing er økende har sannsynligvis en sammenheng med 
at man kan distansere seg fra offeret på en annen måte enn tidligere, man blir mer 
anonym. 
 
Digital mobbing er økende og er et alvorlig problem. Det er 
ulike grader av mobbing; fra det nesten humoristiske (se 
bilde til høyre1) til svært alvorlige (selvmord). Fordi 
konsekvensen av digital mobbing kan være så alvorlig er det 
viktig at man tar dette opp med elevene – gjerne i forbindelse 
med gjennomgang av f.eks nettvett og netikette, IKT-
reglement osv. Elevene må få en klar forståelse for at man 
ikke kan oppføre seg annerledes enn ellers selv om man er på 
nett. Selv om en elev driver med digital mobbing av en 
medelev fra privat PC på fritid skal skolen gripe inn dersom 
dette medfører at den mobbede eleven får et dårligere 
psykososialt miljø på skolen (se også IKT-reglement). Som 
nevnt over kan det å ikke være anonym redusere mobbingen 
fordi man ikke kan ”gjemme seg” bak nick og avatarer. 
 
Mobbingen kan foregå på ulike måter, f.eks; 
 

• Sende tekstmeldinger og bildemeldinger via mobil (krenkende innhold) 
• Sende lynmeldinger (IM) på f.eks MSN (krenkende, plaging) 
• Hatsider på blogg/hjemmeside 
• Hatgrupper i sosiale nettverk 
• Stjele brukernavn/passord og utgi seg for å være den man mobber og gjennom 

dette lage problemer 
• Opprette nye konti i offerets navn og gjennom dette skape problemer 
• Lage offentlige avstemminger om hvem som er penest/styggest osv. 
• Falsk RT i f.eks Twitter (se avsnitt om Twitter) 

 
Lærere er for tiden en av yrkesgruppene som er mest utsatt for digital mobbing 2– dette 
foregår gjerne gjennom ”hatgrupper” i sosiale nettverk. 
 
Av nyhetssaker den siste tiden kan nevnes; 
 

• Tok livet av seg etter mobbing i Facebook3 (VG, 21.09.2009) 
• Hvert femte barn mobbes på nettet4 (VG, 05.11.2009) 

 

                                                 
1 http://tiny.cc/humor996 
2 http://tiny.cc/mobbes 
3 http://tiny.cc/selvmord 
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4 http://tiny.cc/VGmobbing 

http://geekandpoke.typepad.com/geekandpoke/2009/10/post-20-insulting-guest-writer-cartoon.html
http://www.vg.no/teknologi/artikkel.php?artid=189681
http://tiny.cc/selvmord
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=582720
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Tiltak for å forebygge digital mobbing 
 
Som nevnt over er digital mobbing noe som må tas på alvor, og det må opp til diskusjon 
med elevene og både skole og hjem må samarbeide om forebygging. Man må skape 
gode holdninger tidlig til hvordan man skal oppføre seg på nett (nettvett og nettikette), 
f.eks bør man ha fokus på dette med brukernavn og passord – og man må gjøre 
oppmerksom på at man skal oppføre seg på nett som man ville gjort ellers (hvis ikke 
man mobber ellers, da skal man forandre seg både på nett og i virkeligheten naturligvis). 
Det er også viktig å fortelle at man ikke nødvendigvis skal tro alt man leser og/eller hører 
om andre – det er ikke sikkert at det er sant. 
 
Man bør også ha et bevisst forhold til hvordan man bruker SMS/lynmeldinger – det at 
man ikke ser avsender gjør at man kanskje misoppfatter budskapet, noe som igjen kan 
skape konflikter. Denne type meldinger bør hovedsaklig brukes til saklig, utvetydig 
informasjon og skal man spøke eller ironisere må man være sikker på at budskapet 
oppfattes korrekt (mange bruker emoticons for å simulere kroppspråk for å klargjøre). 
 
www.barnevakten.no: 10 regler for nettvett: 
 

1. Vær ærlig og høflig 
2. Tenk over hva du skriver 
3. Vis respekt for andres person, livssyn, nasjon og rase 
4. Vis respekt for lovverk i eget land og i land du kontakter 
5. Vis respekt for andres åndsverk, enten det dreier seg om bilder, lyd, tekst eller 

dataprogrammer 
6. Ikke spre pornografisk, voldelig, rasistisk eller blasfemisk materiale 
7. Vis respekt for andre brukere 
8. Hold nøye kontroll med utgiftene 
9. Meld fra om ulovligheter 
10. Husk at også barn bruker datanett og oppslagstavler. 
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