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innledning
10 % av barn og unge blir gjort narr av eller ertet på skolen slik at de blir lei seg 2-3 ganger i
måneden eller mer(1). Mobbetallene i skolen har vært stabile over tid. Alvorlig og langvarig
mobbing og annen krenkende atferd har svært alvorlige konsekvenser for barn. I verste fall går det
ut over sentrale rettigheter som læring, utvikling, liv og helse:

«Jeg sa ikke noe, gjorde ingenting, hadde et blikk som var avvisende, skrudde rett og
slett av følelsene mine og ble passiv og apatisk. Jeg måtte få hjelp etterpå til å skru på

følelsene igjen»             

Artikkel 12 i barnekonvensjonen gir barn og unge rett til å bli hørt i saker som angår dem. Mobbing i
skolen er et tema som først og fremst angår barna selv, selv om mobbing også har alvorlige
samfunnsmessige konsekvenser. Barneombudet mener at det er helt avgjørende at
Djupedalutvalget, som skal levere en utredning om hvordan man skal håndtere mobbesaker i
skolen i fremtiden, legger stor vekt på barns egne erfaringer fra sitt møte med dagens system og
barnas forslag til forbedringer. Barn og unges stemmer bør tas direkte inn i utredningen. Vi har
gjennomført samtaler med barn og unge over hele landet og utarbeidet denne rapporten for å sikre
at det skjer.

Vi har møtt 22 barn og ungdommer i alderen 9 til 19 år. De fleste har vært i slutten av barneskolen
eller begynnelsen av ungdomsskolen (11-15 år). I samtalene med barna har vi lagt vekt på deres
møte med de voksne og systemet som skal stanse mobbing og krenkelser i skolen. I denne
rapporten har vi samlet barnas erfaringer og deres anbefalinger for å gjøre systemet bedre.

Rapporten beskriver barnas egne erfaringer, og vi har i størst mulig grad forsøkt å bruke
barnas ord og formuleringer. Enkelte steder har vi likevel sett oss nødt til å skrive inn noen
kommentarer for å gjøre det enklere å lese rapporten. Vi har også omformulert enkelte av barnas
anbefalinger ved å slå sammen flere anbefalinger om samme tema.

Det er viktig å understreke at rapporten bygger på enkeltbarns erfaringer. Hvor representative
holdningene til barna vi har snakket med er, vet vi ikke. Det som er svært interessant, og som vi
mener gir barnas anbefalinger større vekt, er at de i relativt stor grad samsvarer med anbefalinger
fra ulike eksperter på antimobbearbeid og klasseledelse(2).

I rapporter som dette må man alltid understreke at flertallet av elevene i norsk skole har det bra på
skolen. At mange lærere, rektorer og kommuner gjør en god jobb mot mobbing. Men dette er ikke
en rapport om elevene som har det bra og skolene som gjør en god jobb. Dette er en rapport om
hvordan det oppleves for elevene når systemet svikter.

- gutt, 19 år
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hva har barna opplevd
Vi har ikke først og fremst vært opptatt av å grave i barnas opplevelser. Vi har ikke diskutert
detaljene i det som har skjedd. Vi har ikke alle fakta i saken – vi har valgt å legge elevenes
subjektive opplevelser til grunn.

Barna vi har snakket med har alle opplevd noe som for dem har vært alvorlig. Mobbingen har
foregått på ulike måter. Felles for de fleste er at de har opplevd å bli frosset ut og å ha få eller ingen
venner på skolen i en periode. Baksnakking er vanlig. Alle har vært utsatt for krenkende ord og
handlinger ofte, gjerne daglig, i perioder. Plagingen har pågått over tid, fra noen måneder til mange
år.

Overraskende mange av barna har opplevd grov vold og seksuelle overgrep fra medelever. Vold
og overgrep som skal ha vært over grensen for hva som er straffbart. Flere elever fremhever den
psykiske mishandlingen over tid som aller verst:

«Det gjør ikke ondt å få juling, men det er så ondt med det psykiske. Livet blir jo
ødelagt. Livet ditt blir stjelt fra deg, det er jo frihetsberøvelse. Det er det som er

mobbing»

Dette sier noe om alvoret i situasjonen og viktigheten av at skolen er i stand til å stanse plagingen
raskt. Hvis ikke vil det kunne ha svært alvorlige konsekvenser for den som rammes.

Det kan være mange årsaker til plagingen. I de fleste tilfellene virker det som om det at man skal
plage noen kommer først, så finner mobberne opp «grunnen» etterpå. Noen temaer går likevel
igjen. «Fattigdom» er ett slikt tema. Det å ikke ha råd til de fineste klærne med de riktige merkene,
kan gi noen en grunn til å hakke på andre. Noe av dette ser ut til å være knyttet til et ideal om å
være rik og pen, populær og vellykket, som særlig er et tema blant elever på mellomtrinnet og tidlig
i ungdomsskolen. Barn med enslige forsørgere ser ut til å være spesielt utsatt. Det å være
annerledes, for eksempel å leke mest med barn av motsatt kjønn eller å ha samisk eller annen
etnisk bakgrunn, er noe som kan bli brukt som noe negativt. 

Felles for de vondeste og mest krenkende opplevelsene er dette: Noen tar noe som er nært, kjært,
viktig og identitetsskapende for deg: tryggheten eller kroppen din, familien din, bakgrunnen din eller
klesstilen din, og latterliggjør det. Den smerten man opplever da, kan gi varige mén:

- gutt, 19 år
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«Jeg vil drømme gode drømmer, nå drømmer jeg alltid om det som skjedde på den
gamle skolen min»

- jente, 11 år



ikke alle voksne på skolen gjør nok for å stanse
mobbing 

Opplæringsloven (3) gir alle voksne på skolen et ansvar for å forsøke å stanse mobbing og
krenkelser. Ledelsen skal varsles hvis en ansatt på skolen får kunnskap eller mistanke om at en
elev blir utsatt for krenkende ord eller handlinger. Når en elev eller forelder ber om tiltak for å rette
på forhold i det psykososiale skolemiljøet, skal skolen snarest mulig fatte et formelt vedtak i saken.

Det er ikke slik barna vi har snakket med opplever at systemet fungerer.

«Kanskje de ikke forstår?»

Flere av barna har opplevd bagatellisering eller at voksne snakker bort det som har skjedd.  Flere
har fått høre at det «går sikkert bra», eller at det «ikke var alvorlig». 

Barna forteller om lærere som sier at de ikke kan gjøre noe med det de ikke har sett selv og lærere
som spør alle elevene hva som har skjedd, og velger å tro på det flertallet sier. 

- jente, 13 år
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«Arbeidet må starte tidlig. I 7.-10. klasse er det for sent. Da har elevene allerede lært
seg hvordan en skole fungerer. For eksempel har en av klassene en elev i rullestol, de
har lært å ta hensyn fra starten av. Der er elevene forståelsesfulle. Arbeidet må følges

opp minst to ganger i året for å holdes ved like»
- gutt, 19 år

om å si ifra, blir trodd og tatt på alvor 
«Jeg sa fra til lærerne, de sa bare «det var ikke bra gjort», men elevene bare

fortsatte» - gutt, 17 år

«Rektor sa det ikke var mulig at jeg ble mobbet, for jeg var så glad»
- Jente, 12 år

«Rektor tror mer på voksne som ikke har sett saken, enn på meg»
- gutt. 13 år



«Det er som å være fanga i et nett. Man kommer ikke unna hvis man ikke sier fra.
Hvis man sier fra og nettet ikke blir borte, blir det bare større»  

- Hør på elevene mer enn de voksne
- Skolen bør ha faste elevsamtaler der elever kan si fra 

- Skoler må ansette skolepsykolog
- Skolen må begynne innsatsen med klassemiljøet tidlig, 

allerede i de første skoleårene.
Arbeidet må følges opp minst to ganger i året for å holdes ved like

- Lærerne må bli premiert for å takle mobbesaker
- Skolen kan ta inn tidligere ofre og høre på dem

- Skolen bør ha en lærer som kan jobbe spesielt med mobbing

-jente, 11 år
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«Jeg sa alt som skjedde på skolen til mamma og pappa. Når de sa fra til skolen ble det
verre. Rektor brydde seg ikke om hva foreldrene mine sa. Det ble bare verre.

Henvendelsen til skolen ble ikke tatt på alvor»
- jente, 14 år

råd fra elevene om forebygging



Ei jente fortalte at hun ble plaget på et sted på uteområdet der det aldri var inspeksjon. Det var
alltid mange elever der, men de voksne gikk ikke inn bak hekken, de nøyde seg med å stå på
utsiden og spørre om alt var i orden. Da jenta sa fra til læreren om den alvorlige mobbingen som
hadde skjedd, sa læreren at det ikke kunne ha skjedd, for det hadde ikke lærerne sett. Læreren
påstod til jentas foreldre at hun hadde det bra på skolen, til tross for at hun hadde fortalt læreren
flere ganger om mobbingen. Dette er bare ett eksempel på hvordan voksne lukker øynene for
barns problemer.

«Mobbing skjer på hemmelige steder. Jeg tror ikke lærerne vet om de stedene. Lærerne
står mest oppe på skolegården»

Elever som sier fra om at de blir plaget, opplever at voksne legger skylden på dem selv. Noen av
de som blir plaget tar igjen, og da ender de opp med straffen. Andre får skylden selv for at de ikke
har noen å være sammen med. En jente fortalte at læreren hadde sagt til henne at hun var «kald».
En annen ble kalt «drama queen». En gutt fortalte hvordan han etter hvert ble et «problembarn»
fordi han hele tiden havnet i slagsmål med de andre guttene som plaget ham. Flere elever har blitt
behandlet som «sladrehanker» av de voksne på skolen. De tar seg for mye nær av ting og kommer
løpende til læreren med alt: 

- gutt, 12 år
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«Lærerne spør istedenfor: «Hva kunne du ha gjort med det?» De foreslår at jeg skal gå
og leke med noen andre»  

- jente, 12 år

«Læreren ba meg slutte å sutre. Han sa at han var så lei alle jentesakene. Jeg svarte at
jeg måtte få være lei meg, at det var første gangen jeg opplevde en sånn jentesak.

Han ble sint på meg og sa at han var læreren min og brølte at jeg ikke fikk snakke
sånn til ham. Han kom senere og ba om unnskyldning, men sa det foran hele klassen

så alle andre forsto det var noe»
- Jente, 15 år

«Det er ikke alltid man vil si ifra på skolen, for da blir jo det òg et mobbegrunnlag»
- gutt. 17 år

Flere elever som har sagt fra uten å bli tatt på alvor, slutter å si fra. De opplever det allerede som
en risiko å «sladre», og når de ikke blir tatt på alvor, er dette en risiko de ikke er villige til å ta:



«Det beste jeg har gjort er at jeg sa i fra – hvis ikke hadde jeg nok ikke vært her»
-jente, 14 år
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«Jeg tenkte ikke at det var noen på skolen jeg kunne snakke med»
- gutt, 11 år

hvilke voksne på skolen kan man snakke med?

Elever som blir mobbet over tid er helt avhengige av å møte noen på skolen som de kan snakke
med om det som skjer. Mange av elevene vi har møtt forteller om hvilke voksne de ikke kan eller vil
snakke med. Flere har likevel også opplevd at det å møte en person som tar dem på alvor, faktisk
har forandret livene deres. Det kan være rektor, en lærer, en fra administrasjonen eller en
helsesøster. I dette avsnittet har vi samlet noen erfaringer om ulike voksenroller og hvem det
hjelper å snakke med. 

De aller fleste av elevene forteller at den de helst går til først, er kontaktlæreren eller en annen
lærer de kjenner godt. Mange får god hjelp av læreren, andre ikke. Det kommer an på om læreren
oppfattes som tydelig eller ikke. Elevene ser en klar sammenheng mellom lærerens måte å fremstå
på i klassen, og om dette er en lærer som det nytter å be om hjelp fra. Elevene har helt også klare
formeninger om hvilke voksne som er tydelige, og hvilke voksne som er utydelige.

«Gode lærere, de gjør noe med det»
- gutt, 11 år

Gutten som sa dette, hadde erfaring med to forskjellige lærere. Læreren han hadde i femte klasse
opplevde han som utydelig og som en som feide problemene under teppet. Han hadde for
eksempel laget en liste med stygge ord han var blitt kalt og krysset av for hver gang det skjedde.
Da listen var ferdig, rev læreren den i fire biter og kastet den i søppelkassen uten å se på den. Han
fortalte også at han var blitt slått en gang. Læreren sa at hun skulle skrive det ned. Litt senere, da
læreren gikk ut av klasserommet, gikk eleven opp og så på arket. Det var tomt. Hun hadde ikke
notert det likevel.

Gutten fremhevet tydelig forskjellen på den gamle læreren og den læreren han har i dag:

«Læreren jeg har nå, hun gjør noe med det som skjer. Hun får orden på klassen, da blir
det rolig. Hun mener det hun sier. Dette merker vi på at hun følger opp det som skjer.

Hun er også streng.»
- gutt, 11 år



«Jeg gikk rundt alene, satt og tenkte. Det var ingen som kom bort til meg. Ikke lærerne
heller. Ingen av de voksne følger med i leken eller følger med på det som skjer. »

-jente, 12 år
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«En lærer kaller alle med briller for «brille-Jesus». Det er ikke morsomt. Jeg har sagt
fra, men han gjør det fortsatt. Han tror det er tull selv.»

- gutt, 12 år

Tydelige lærere er til stede i friminuttene ute sammen med elevene. De snakker med elevene og
forstår hvordan de har det:

«Skolen hadde gruppetimer, men bare med to stykker. De andre elevene kalte oss for
teskjegruppa [som måtte få alt inn med teskje] og det gjorde også lærerne. Lærene sa

at nå kan teskjegruppa gå ut for å få matteundervisning.»  

- jente, 14 år

I 6. klasse kom en ny lærer på skolen til denne jenta. Han tok henne på alvor. Han snakket med
jenta, og det hjalp. Han spurte hva hun kunne gjøre, hun sa hun kunne prøve å bli hyggeligere med
jenta som plaget henne. Da spurte han: «Hvorfor det, når hun ikke er snill?” Det føltes bra. 

Noen elever har opplevd å bli krenket av sine egne lærere. Selv om det kan være spøkefullt ment,
er dette fullstendig uakseptabelt:

«Vi har ikke helsesøster på skolen. Det burde det vært. En i administrasjonen ordner
liksom opp i de som skader seg. Henne kan vi ikke snakke med, hun er streng og smiler

aldri, ikke engang på skolebildene.»
- gutt, 11 år

Flere elever etterlyser en mer tilgjengelig skolehelsetjeneste og flere sosiallærere. Ei jente fortalte
at skolen bare tilbyr henne å snakke med rektor, og at hun opplever det som belastende å være
den som alltid går til rektor. Hun kunne heller tenke seg å snakke mer med sosiallæreren eller
helsesøster, men de er ofte ikke på skolen.



«Jeg snakket aldri med rektor. Han snakket heller aldri med meg. Jeg torde ikke å
snakke med ham– jeg kjente ham ikke. Han pratet ikke med meg. Han visste at jeg ble

mobbet.»
-jente, 14 år

10

Andre elever opplever det å kunne snakke direkte med rektor som viktig og bra. En gutt fortalte at
han tror det er lettere å snakke med rektor enn med helsesøster. Han hadde opplevd at rektor
forstod alvoret og prioriterte saken hans.

Det at rektor er tilgjengelig og har elevenes tillit, er helt avgjørende for at elevene skal kunne
snakke fritt. En god del elever opplever rektor som fjern og kanskje litt skummel:

«Læreren vår viste oss et ark, sa vi kunne spytte på det, trampe på det, krølle det  -
men ikke rive i det. Så ble vi bedt om å prøve å rette det ut igjen, men det går ikke å få
glattet ut alle krøllene. Så sa hun at det er sånn det er når noen blir mobbet. Det burde

bli en lærer som måtte gå inn i alle klassene fra 1. til 7. klasse -  ja, helt til 10.
klasse, og vise akkurat det. De må gjøre det mer enn en gang»

- gutt, 11 år

Barna vi har snakket med ønsker deg voksne som følger med, setter klare grenser og følger opp
med tydelige konsekvenser. Det er de som er i stand til å hindre mobbing og plaging. Om det er
læreren, en i administrasjonen eller noen fra skolehelsetjenesten spiller mindre rolle. Barn som har
byttet lærer, klasse eller skole, er svært overrasket over hvor «lite» som skal til for å skape endring.



- Ta tak i ting med en gang
- Konsekvensene må være tydelige og kjent for elevene

- Snakk med elevene, se dem og spør dem hvordan de har det
- De må være nok voksne ute. De voksne må være der elevene er

og se selv hva som skjer.
- En god lærer er en som snakker rolig med de som er lei seg selv

om de er frekke.
- En lærer som kan det må jobbe med mobbing hele tiden,

 i alle klasser. De må gjøre det mer enn en gang. 
- Lærerne må jobbe helt til de løser saken

- Alle lærerne må få skolering en gang per år eller hvert halvår,
på hvordan de skal håndtere mobbing

 

11

Råd fra elevene til voksne i skolen
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erfaring med tiltak mot mobbing 
Flere av barna vi har snakket med har erfaringer med tiltak mot mobbing. Det er ingen som vet om
skolen har fattet vedtak i saken deres, men de merker at det skjer ting på skolen. Erfaringene med
ulike tiltak varierer, men flere elever forteller at de har opplevd tiltak som en belastning.  I dette
avsnittet har vi samlet noen eksempler på tiltak som har fungert, og noen som ikke har fungert. Tiltak
som elever opplever som belastende uten at de har effekt, kan bidra til å gjøre en vanskelig
skolehverdag enda vanskeligere. Dette understreker viktigheten av at skolene hyppig må evaluere
tiltakene sammen med elevene.
En elev som hadde opplevd mobbing over lang tid fikk hjelp da moren hans kontaktet PPT. De kom
inn og forklarte skolen hva de skulle gjøre. PP-rådgiveren hadde spesialkompetanse på mobbing.
PPT avdekket hvem som sto bak og kontaktet foreldrene. Klassen fikk ny lærer. Den nye læreren
fulgte bedre med. Eleven følte at han kunne snakke med ham. 

PPT ga opplæring til skolen. I mellomtiden var eleven borte. Noe av det viktigste PPT gjorde, var å
sikre friminuttene og at eleven alltid hadde en å gå til. 

Den samme eleven forteller at han ble sint når lærerne fulgte etter ham. Da skjønte alle at det var han
som ble plaget. De burde heller fulgt med på de som mobbet.

En annen elev merket stor endring da skolen startet med «9a-skjema». Hvis en elev plager en
annen, fyller læreren ut et skjema som sendes til foreldrene. I skjemaet står det hva som har skjedd
og hva offeret mener om det. Skolen fyller ut skjemaet i friminuttet, så da mister mobberen friminuttet
også. Hvis foreldrene til den som plager ikke bryr seg, så må både eleven som har plaget noen og
foreldrene til eleven ha et møte med læreren. Eleven forteller at det er mindre plaging nå som det
finnes et system for hvordan skolen skal håndtere slike saker.

«Da ble det jo jeg som fikk straffen».
- gutt, 11 år

Eleven som sier dette, forteller om et tiltak som ikke fungerte så godt: Rektor satte inn en ekstra lærer,
men det ble bare enda verre. Gutten som plaget likte ikke at denne læreren gikk etter han, så da
begynte læreren å gå etter han som ble plaget i stedet. Gutten opplevde dette som en straff mot ham
selv, han syntes det var slitsomt å bli fotfulgt av en lærer hele tiden. Flere elever forteller om liknende
opplevelser: Det er viktig for elevene at tiltakene først og fremst settes inn overfor de som plager.
Elever som har opplevd krenkelser er ekstra vare for tiltak som stigmatiserer dem.
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Flere elever forteller om tiltak mot mobbing som ikke har fungert, og som kanskje til og med kan ha
bidratt til å gjøre krenkelsen enda større. Ei jente som var utsatt for nettmobbing fortalte at skolen
bestemte at alle de som var innblandet skulle ha et felles møte.  Alle jentene fra gjengen som mobbet
henne på nett ble plassert på et rom sammen med henne. Elevene satt alene på møterommet og
ventet på rektor. Hun som var blitt mobbet følte seg helt alene. Til slutt kom rektor inn og snakket hele
tiden til møtet var slutt. Rektor sa at jentene som mobbet skulle si unnskyld. Det har de ikke gjort.
 Hun som ble mobbet sier at hun følte seg helt alene på møtet. Etterpå har hun tenkt at hun burde hatt
få ha med seg noen og at hun burde fått vente på et annet rom med en lærer alene. Eleven ble aldri
spurt om hun ønsket et møte og om hun ville delta selv, rektor hadde bare bestemt at «alle som var
innblandet» skulle være på møtet. Jenta synes at skolen burde krevd at jentene sa unnskyld i møtet
mens lærerne hørte på.  Rektor kunne også hatt møtet alene med jentene. I ettertid har ikke skolen
spurt hva jenta synes om håndteringen. Hun har heller ikke fått noen tilbakemelding fra skolen om
hva som skjer videre. Gruppen på Facebook som jentene laget for å plage henne, finnes fortsatt.

Denne jentas opplevelse er dessverre ikke unik. Flere av elevene har opplevd at de ikke blir spurt
eller lyttet til når skolen skal utforme tiltak, og at de ikke får være med på å evaluere tiltakene. Vi
har også snakket med elever som føler at de har blitt presset til å «samarbeide» eller «bli enige»
med de som plager dem, uten at de opplever at plagingen slutter av den grunn, slik for eksempel
denne gutten sier det:

«I konfliktrådet ble jeg presset til å være enig, hvis ikke ville de
skrive at jeg ikke samarbeidet. Den eneste kompensasjonen jeg fikk,

var at jenta som brakk armen min måtte i unnskyld og ta meg i
hånda og love å ikke gjøre det igjen. Det var jo bare tull».

- gutt, 19 år
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 - Det kan være bra å bytte klasse eller skole for den som mobbes hvis det er mange mobbere i

klassen/på skolen

- Lærere bør ikke følge med den som sier fra om mobbingen, de må følge med på dem som mobber. Det

er flaut å gjøre aktiviteter og bli passet på av en lærer i friminuttet

- Det kan hjelpe å bytte kontaktlærer

- Ikke sett inn tiltak som du ikke vet virker og der resultatet ikke kan måles

- Unngå tiltak som gjør at mobbeofferet fremstår som lite samarbeidsvillig

- Elevene må bli hørt når skolen skal velge tiltak

- Elevene må få være med på å evaluere tiltakene

- Undersøk hjemme hos dem som mobber, det kan hende de ikke har det bra hjemme

- Elever må få lære om sine rettigheter. Blir du mobbet, må du få et ark der det står om rettighetene dine

- Det må være tydelige konsekvenser overfor de(n) som mobber,

 ikke tiltak som oppfattes som belønning, for eksempel:

* Snakk med foreldrene til de(n) som mobber 

* Noen ganger bør man flytte den som mobber til en annen klasse eller en annen skole

* Ta inn dem som mobber på et rom. Vis hva mobbing er. Snakk om vennskap. 

* Skolen må ha et system for å få redusert mobbing, eks. om en mobber 5 ganger, anmerkning og

ringe hjem til foreldrene

* Bra at mobberne blir satt for seg selv, ikke ta ut de som blir plaget. Men ikke gi mobberne

belønninger!

råd fra elevene om tiltak i mobbesaker
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hva bør skje med skoler som ikke gjør nok for
å stanse mobbing ?

Ei jente fortalte hva hun selv hadde gjort etter å ha blitt plaget gjennom flere år på skolen:

«Jeg gikk til rektor og truet med å bytte skole. Jeg sa jeg ville gå til
lokalavisa. Jeg skrek til rektor»

- jente, 15 år
For denne jenta var dette et vendepunkt. Etterpå gikk det bedre. Hun tok saken i egne hender. Selv
om flere elever forteller om liknende vendepunkt, er det ikke alle elever eller foreldre som er så
sterke. Vi spurte alle elevene hva de mente burde skje for at skolen skulle se alvoret og ta skikkelig
tak i mobbingen. Overfor de fleste elevene har vi gitt eksempler på ulike former for reaksjoner, uten
å ta stilling til om det er positivt eller negativt. Vi har knyttet noen kommentarer til en del av
elevenes anbefalinger, og lar dem ellers stå for seg selv som innspill til Djupedalutvalgets arbeid. 

- Skoler som ikke stanser mobbing må få bot

Elevene foreslår forskjellige systemer og bøter i ulik størrelsesorden. Blant elevenes argumenter for
bøter er at det er et språk som voksne forstår, for da blir det færre penger til andre ting. Flere
trekker også fram at en rektor som stadig får bot, ikke bør få fortsette i jobben som rektor. Enkelte
av elevene mener bøter ikke vil fungere, de har mer tro på opplæring av voksne i skolen slik at de
forstår hva de skal se etter.

-Skolen må få hjelp fra noen utenfra til å starte prosessen og komme i gang
De som kommer utenfra må følge med skolen til de ser at de får det til. Kanskje må de komme litt
overraskende på skolen så skolen ikke får mulighet til å «late som om alt er i orden».

-Å ikke stanse mobbing må få harde konsekvenser fra regjeringen, noen andre må komme inn og styre
skolen
De som kommer utenfra må ha makt. Kommer de utenfra og ikke har noe makt, så hjelper det ikke.
Hvis de har makt kan ikke skolen bare gi opp.
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- Skoler uten mobbing må gi tips til de andre skolene
Elevene vet at det er stor forskjell på skolene. Flere elever har erfaring fra ulike skoler, og de vet at
de fungerer svært ulikt. Et råd er derfor at de skolene som ikke klarer å stanse mobbing må få hjelp
fra skoler som får det til.

- Rektor kunne blitt truet med oppsigelse om han ikke ordnet opp
Flere elever er inne på at rektorer som ikke gjør en god nok jobb må bli truet med å miste jobben.
En del er også innom mildere tiltak overfor rektor, for eksempel at sjefen i kommunen kunne gitt
rektor opplæring

- De som har blitt plaget må få en ordentlig unnskyldning fra skolen
Mange elever får aldri en beklagelse fra skolen etter alvorlige mobbesaker. De har litt ulikt syn på
det, men en god del forteller at de ønsker en skikkelig beklagelse, gjerne fra rektor, som en
anerkjennelse av at det de har opplevd ikke er greit. Andre sier at en unnskyldning ikke er nok, at
det trengs mer for å rette opp det som har skjedd. 

- Skoler som ikke får til å stanse mobbing bør ha plikt til å snakke med PPT eller noen andre som kan
hjelpe
Når PPT griper inn og sier skolen at må gjøre noe, da må skolen gripe inn. Noen må kunne pålegge
skolen å hente inn råd fra PPT eller noen andre som har kompetanse.

Noter
(1)Elevundersøkelsen 2013. Utdanningsdirektoratet
(2)Inger Bergkastet, Lasse Dahl, Kjetil Andreas Hansen: Elevenes læringsmiljø – lærerens muligheter. 
En praktisk håndbok i relasjonsorientert klasseledelse. Universitetsforlaget 2009
Erling Roland: Mobbingens psykologi. Hva kan skolen gjøre? Universitetsforlaget 2014.
www.udir.no/Laringsmiljo/Bedre-laringsmiljo/Klasseledelse/
(3)Opplæringsloven § 9a-3



«Mobberne må få høre at de skal behandle meg
som et menneske. Jeg tror de kan forstå det»

- jente, 13 år


