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Indledning

Hvad er digital mobning?

Digital mobning er mobning, der foregår på mobiltelefoner, computere eller andre 
elektroniske enheder. Det kan være via sms/mms eller gennem forskellige sociale 
medier, som Facebook og Instagram. Digital mobning kan være svær at beskrive, 
fordi den teknologiske udvikling går hurtigt, og arenaerne for mobningen ændrer sig 
løbende. For få år siden foregik det fortrinsvis på My Space og Arto, mens mobningen 
i dag er rykket over på medier som Ask.fm og Facebook. De digitale trends ændrer sig 
hurtigt, og kombineret med de voksnes begrænsede adgang til børns fællesskaber, gør 
dette området endnu vanskeligere at undersøge.

Det er en udbredt holdning at de unge i dag er ”digitale indfødte”, der mestrer det di-
gitale liv bedre end de voksne. Det kan gøre det svært for voksne at tale med børnene 
om det, der foregår online. Den voksne føler måske, at han eller hun ikke kan ”snakke 
med” om de forskellige sociale medier barnet bruger, de spil barnet spiller eller det 
sprog, der bruges på nettet. Der er dog enighed om, at det er den tekniske del børnene 
typisk mestrer, og ikke den indholdsmæssige. Der er mange historier om mobning og 
konflikter, og børn der havner i problemer, f.eks. fordi deres private billeder bliver 
delt på nettet. 

Undersøgelser viser forskellige tal for, hvor udbredt digital mobning er. Ifølge under-
søgelsen ”Unge og mobning i det offentlige rum” fra Børnerådet (2015) har over en 
femtedel af de danske elever i 7. klasse modtaget ondsindede private beskeder eller 
oplevet, at nogen har uploadet billeder eller video af dem uden samtykke, mens tal fra 
EU Kids Online (2012) viser at 12 procent af danske børn mellem 9 og 16 år har oplevet 
digital mobning. 

I nærværende rapport skelnes der mellem begreberne ”traditionel mobning” og ”di-
gital mobning”, hvor traditionel mobning bruges om den mobning, der foregår i sko-
legården eller i klassen. De to former for mobning er ofte forbundet, og overlapper 
tit hinanden, men der er alligevel nogle særlige aspekter ved digital mobning, som 
nødvendiggør en skelnen.
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Jette Kofoed (f.eks. 2009, 2011 og 2013) viser, at digital mobning ofte rammer hårdere, 
og at den indeholder tre elementer, som er med til at skabe ekstra meget utryghed: 
For det første skaber muligheden for anonymitet en væsentlig usikkerhed – ofrene 
ved ikke, hvor mange eller hvem der har været med til at skrive beskeden eller dele 
billedet. For det andet kan børnene ikke slippe væk fra mobningen, fordi det foregår 
på deres telefoner, som de bruger hele dagen. Selv hvis de forsøger at slippe for det 
ved at slukke telefonen, kommer beskederne så snart den tændes igen – mobningen 
kan altså foregå 24 timer i døgnet. For det tredje er eksponeringen problematisk – 
mobbeofrene ved ikke hvor mange, der har set de krænkende kommentarer eller 
billeder, da det hele ligger i det offentlige rum på nettet. 

Kofoeds forskning viser også, at den traditionelle opfattelse af, hvordan et mobbefor-
løb foregår udfordres ved digital mobning. Når konflikten udfoldes på nettet og via 
sms, er der ikke længere en tydelig opdeling mellem ”mobber”, ”medløber” og ”mob-
beoffer”. Børnene er ofte både mobbere og mobbeofre, og det kan derfor være svært 
at finde ud af, hvad der egentlig er foregået. Der kan også være børn, der er medløbere 
uden at vide det - f.eks. ved at de bliver tilmeldt hadegrupper, uden de selv er klar 
over det. Hele denne dynamik gør, at hvert enkelt tilfælde af digital mobning kan være 
svært at finde hoved og hale i. 

Et andet aspekt ved børns brug af de sociale medier er den tavse sociale inklusion og 
eksklusion - hvem er populær og hvem er ikke? Populariteten, og ikke mindst hvem 
der ikke er populær, tydeliggøres gennem, hvem der får ”likes” og følgere, og hvem 
der ikke gør. Man kan sige at børnenes popularitet bliver hypereksponeret, og barnets 
placering på ”rangstien” bliver tydeligt for alle. Dette intensiverer eksklusionen, og 
bliver værre end hvis det kun var en lille gruppe, der kendte til ”rangstigen”. Elisabeth 
Staksrud (2013) påpeger et interessant paradoks ved den digitale mobning; det at 
mobning foregår på nettet gør, at den er meget mere synlig for andre børn og unge 
end anden mobning, men den er samtidigt meget lidt synlig for de voksne. 

Rapportens opbygning

I tillæg til indledning (kapitel 1) indeholder rapporten følgende kapitler:

Kapitel 2, som er en sammenfatning af rapportens vigtigste fund.

Kapitel 3, som beskriver børnenes forhold til de digitale medier og deres liv på nettet. 
Kapitlet giver baggrundsviden til at forstå de sociale mediers rolle i børnenes liv, og 
hvorfor digital mobning og digitale konflikter fylder så meget for dem, der oplever det. 

Kapitel 4, som giver et indblik i børnenes oplevelser med digital mobning, og hvilke 
aspekter ved mobningen de synes er de mest problematiske. Desuden formidles bør-
nenes tanker om, hvordan mobning i den digitale verden påvirker både den enkelte 
elev og miljøet i en skoleklasse. 

Kapitel 5, som præsenterer børnenes tanker om de voksnes roller i børnenes digitale 
liv. Hvad kan forældrene og skolerne gøre for at forhindre digital mobning? 
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I kapitel 6 præsenteres DCUMs anbefalinger til adressering af digital mobning. Anbe-
falingerne er udarbejdet på grundlag af undersøgelsens resultater, relevant forskning 
om digital mobning, samt praksiserfaringer fra to skoler, hvor der fokuseres særligt 
på elevernes digitale trivsel.

Om undersøgelsen

Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) har gennemført en kvalitativ under-
søgelse med børnenes perspektiv på digital mobning som omdrejningspunkt. Det er 
vigtigt for DCUM, at høre hvad børnene selv har af tanker om det, der foregår digitalt, 
hvordan det påvirker dem, og hvordan de mener, man kan hindre digital mobning. 
Børnene er eksperter i eget liv, og det at inddrage børneperspektivet kan derfor give 
værdifuld viden. Børnenes oplevelser i den digitale verden kan samtidigt være ekstra 
svære at forstå for voksne omkring dem, fordi børnene færdes steder, de voksne ikke 
færdes eller fordi, de bruger sprogkoder de voksne ikke forstår. 

 Undersøgelsens hovedtemaer er:

• Den nye digitale virkelighed, og dens betydning for børnene
• Hvordan digital mobning påvirker børnene
• Hvad børnene mener, man kan gøre for at hindre digital mobning

Vi har fokuseret på børnenes egne beskrivelser af deres digitale virkelighed, hørt de-
res tanker om digital mobning, og om hvad man kan gøre for at minimere fænomenet. 
Det er vigtigt at påpege, at vi har talt med en række individer, som alle har forskellige 
oplevelser og holdninger med sig, og vi har forsøgt at inddrage de forskellige per-
spektiver de har bidraget med. Vi skelner ikke mellem begreberne digital mobning 
og digitale konflikter. Særegnetheden ved digitale kommunikation betyder nemlig, at 
konflikter og mobning hurtig glider over i hinanden. 

Undersøgelsen bygger på fem gruppeinterviews med skoleelever i henholdsvis 7. og 9. 
klasse, samt fire individuelle interviews med elever fra 7., 8. og 9. klasse. Vi har inter-
viewet i alt 20 elever, der kommer fra 14 forskellige skoleklasser på 5 forskellige sko-
ler. Der er 10 piger og 10 drenge med i undersøgelsen. Alle elever er anonymiserede. 

Interviewene er semistrukturerede. Det vil sige, at vi har taget udgangspunkt i en 
interviewguide med spørgsmål om de emner, vi gerne vil undersøge, men at vi også 
har ladet eleverne tale mere frit om emnerne. På den måde har vi forsøgt at sikre 
børnenes stemme gennem de emner, som optager dem samtidig med, at vi holder fast 
i undersøgelsens hovedfokus. 

     



DCUM RAPPORT OM 
DIGITAL MOBNING

06

2.  RESUME

Forholdet til de digitale medier

Digitale medier er en integreret del af livet

Skoleeleverne i undersøgelsen fortæller, at mobiltelefoner og computere er en integre-
ret del af deres hverdag, og at de bruger dem løbende til planlægning, informations-
søgning, at vedligeholde venskaber og finde underholdning. At slukke sin telefon er 
derfor ikke en mulighed, heller ikke hvis man udsættes for digital mobning. 

Digitale medier spiller en vigtig rolle i elevernes identitetsdannelse 

Digitale medier er en vigtig arena for børnenes identitetsdannelse, og det fylder meget 
for dem hvordan de præsenterer sig selv på medierne. Meget af den digitale mobning 
opstår, fordi børnene ”positionerer” sig i forhold til hinanden, hvor det at have et pub-
likum til positioneringen er en faktor, som fører til mobning. Popularitet er vigtig, og 
de sociale medier er et sted, hvor man både kan øge sin popularitet ved at blive lagt 
mærke til gennem ”likes” og følgere og samtidig et sted, hvor ens popularitetsniveau 
bliver meget synlig for omverdenen. 

Skoleeleverne er forsigtige og kritiske

De fleste elever i undersøgelsen er optaget af sikkerhed i den digitale verden. Man-
ge af dem er endda mere forsigtige end deres forældre, når det kommer til at dele 
billeder. Men der er alligevel risiko for, at andre misbruger børnenes profiler eller 
billeder, fordi hacking og det at poste noget på sociale medier fra andres konti er helt 
almindeligt. Noget tyder på, at mange børn ikke har forstået, at de almindelige sociale 
spilleregler også gælder i den digitale verden, og at overtrædelse af disse kan få store 
konsekvenser.

Skoleelevernes oplevelser med digital mobning

Digital mobning er noget alle kender til

Alle elever i undersøgelsen har enten selv oplevet digital mobning eller har venner, 
som har oplevet det. Digitale konflikter er udbredte, hvor flere af eleverne beskriver 

Her følger en sammenfatning af undersøgelsens vigtigste fund.

Resume
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en næsten lovløs stemning på de sociale medier. Enkelte har været udsat for så mas-
siv mobning, at de er endt med at skifte skole. Dette har dog ikke løst problemet, fordi 
digital mobning også kan spredes fra skole til skole. Eleverne er alle enige om, at Ask.
fm er det sted, hvor mobning er mest udbredt, men de fortæller også om mobning på 
andre sociale medier og gennem tekstbeskeder. 

Det kan være svært for eleverne at sige, hvornår noget er digital mobning

Digital mobning er et diffust begreb for eleverne. Alle kender til nogle virkelig grove 
sager, men de er usikre på, om de mindre sager også kan klassificeres som mobning. 
Mange af dem som siger, de ikke har været udsat for digital mobning, fortæller om 
tilfælde, hvor f.eks. deres telefon er blevet hacket eller situationer, hvor de har modta-
get ubehagelige spørgsmål på Ask.fm. Her har eleverne typisk været meget påvirket af 
disse oplevelser. Der er altså ikke nødvendigvis samsvar mellem den mængde digital 
mobning, eleverne fortæller om, og de oplevelser de har haft i den digitale verden. 
Denne diskrepans er derfor vigtigt at tænke ind, når man vil forstå omfanget af digital 
mobning på en skole. 

Digitale mobbesager er komplekse, og det er ikke altid nemt at placere ”skyld”

Eleverne i undersøgelsen fortæller, at der i de konflikter og mobbesager, de kender til, 
typisk ikke er en tydelig ”rollefordeling”, mht. hvem som er mobber, og hvem som er 
mobbeoffer. Historierne er ofte komplekse, og flere af de elever, der har udsat andre 
for digital mobning, siger, at mobningen har føltes som en nødvendighed, fordi de el-
lers selv ville blive mobbet. Selvom eleverne mener, at det kan være svært at placere 
skyld i de digitale mobbesager, oplever de, at lærerne ofte griber sagerne an på den 
”gammeldags” måde, og forsøger at finde ud af, hvem der er ”den gode”, og hvem der 
er ”den onde”. Dette gør eleverne skeptiske overfor at involvere lærere, fordi de føler, 
at det tit er vilkårligt, hvem der får skylden for en konflikt. Det er derfor vigtigt, at 
voksne, som skal forholde sig til børns digitale konflikter, forstår hvor komplekst et 
område dette er, og at de fokuserer på grundlæggende digitale vaner fremfor kun at 
fokusere på de enkelte konflikter. 

Flere piger end drenge er involverede i digitale konflikter 

Eleverne i undersøgelsen oplever, at der er forskelle på, hvordan piger og drenge age-
rer digitalt. Begge køn er optaget af popularitet og af at positionere sig, men drengene 
er generelt mindre i konflikt på de sociale medier end pigerne er. Hvis der opstår en 
konflikt, taler drengene typisk også om det i skolen og får det løst hurtigt. Pigerne har 
generelt flere konflikter på de sociale medier, og konflikterne indebærer ofte, at de 
indgår i alliancer med andre piger mod en anden gruppe. Videre fortæller eleverne, 
at pigernes konflikter ofte fører til kold luft mellem dem, og at de ignorerer hinanden, 
når de mødes. Konflikterne på de sociale medier fortsætter derfor i længere tid uden 
forsoning. 

De første år på sociale medier er præget af ekstra meget konflikt

Digital mobning foregår på alle klassetrin. Eleverne beskriver en nærmest ”lovløs” 
stemning på de sociale medier i de første år, de bruger de sociale medier. De mener, 
at denne stemning kan forklare mobningen, som opstår, og som fortsætter i de højere 
klasser. Eleverne i undersøgelsen er derfor enige om, at et tidligt fokus på gode digi-
tale vaner er helt essentielt. 

2.  RESUME
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Anonymiteten er det værste i digital mobning

Undersøgelsen viser, at anonymiteten rammer hårdest i digital mobning. Eleverne 
fortæller, at oplevelsen af at nogen, de ikke ved hvem er, sender ubehagelige beskeder, 
rammer dem hårdt, uanset om selve indholdet er groft eller ikke. Tankerne om hvem 
mobberne kan være, og hvorfor de vælger at mobbe lige præcis dem, fylder meget. 
Eleverne fortæller videre, at anonymiteten betyder, at man tør være grovere mod 
hinanden, end man ville, hvis man stod ansigt til ansigt, og hvis man er sikker på, at 
man ikke bliver opdaget, er der næsten ingen grænser for, hvor groft sprog man kan 
komme til at bruge. De fortæller også, at muligheden for at være anonym kan betyde, 
at flere begynder med at mobbe – det er lettere at træde ind over tærsklen til mobbe-
verdenen, når man kan være anonym.

Den fysiske afstand gør at konflikter eskalerer

Eleverne fortæller, at den fysiske afstand, der opstår mellem personer, når de skriver 
til hinanden via sociale medier, er med til at gøre konflikterne hårde og sproget groft. 
Når de ikke ser den, de kommunikerer med, er der en tendens til at gå meget længere 
end de ville gøre ansigt til ansigt, og konflikterne har desuden en tendens til at vare 
meget længere. 

Skriftsprogets begrænsninger

De fleste elever i undersøgelsen har erfaringer med at en helt neutral form for kom-
munikation har ført til konflikter pga. misforståelser. De synes generelt, der er store 
udfordringer i at kommunikere skriftligt, fordi man mangler mimik, kropssprog og to-
nefald, og dette er særligt en udfordring pga. det sprog børn og unge typisk bruger når 
de kommunikerer med hinanden (f.eks. brugen af ord som ”fuck”, som bruges både 
alvorligt og for sjov). Mange af dem bruger smileys og andre symboler for at undgå 
misforståelser når de skriver til hinanden på sociale medier, men de oplever alligevel 
at skriftsproget er en stor udfordring.

Digital mobning og konsekvenser for trivsel

Konsekvenser for den enkelte elev

Undersøgelsen viser, at digital mobning påvirker eleverne i stor grad. For den enkelte 
kan det faktum, at nogen vil sende dem ubehagelige beskeder eller sprede rygter om 
dem, gøre at de bliver meget kede af det. Også selvom indholdet i mobningen ikke er 
så groft. De fortæller, at mobningen fylder rigtig meget for dem, når det pågår. Flere 
elever fortæller sågar om fysiske reaktioner som hovedpine og ondt i maven. Mobnin-
gen påvirker deres lyst til at gå i skole og også koncentrationen omkring skolearbejdet, 
fordi tankerne om det fylder så meget.

Videre fortæller de elever, som tidligere har været udsat for digital mobning, at fryg-
ten for at det skal gentage sig gør, at de modererer sig selv på de sociale medier. De 
bliver således forsigtige med hvad, de poster, hvad de trykker ”like” på, og hvem de er 
venner med. Det kan medføre, at eleverne hæmmes i sociale sammenhænge, hvilket 
opleves som problematisk, fordi den digitale verden er så vigtig for dem. Også udenfor 
den digitale verden kan mobningen føre til, at eleverne modererer sig og optages af, 
hvad andre synes og tænker om dem, fordi frygten for at blive udstillet på de sociale 
medier øges. 

2.  RESUME
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Undersøgelsen viser også, at digital mobning ofte opstår mellem børn, som kender 
hinanden og er i samme vennegruppe. Det faktum at deres egne venner har været 
involveret i mobningen kan gøre, at de udvikler tillidsproblemer og får svært ved at 
stole på vennerne og andre jævnaldrene. 

Konsekvenser for skoleklasser 

Hvis en eller flere elever i en skoleklasse rammes af digital mobning, får det ofte kon-
sekvenser for hele klassen. Det kan skabe en generelt dårlig stemning, hvor alle elever 
kan mærke den konflikt, der kører, fordi de involverede er påvirkede af det. Videre 
kan elever, der ikke er involverede i mobningen, udvikle en frygt for at blive det næste 
offer. Fordi mobingen typisk foregår på offentligt tilgængelige sociale medier, bliver 
den meget synlig, og det kan føre til, at nogle føler sig presset til at vælge side, selvom 
konflikterne i udgangspunktet ikke har noget med dem at gøre. Som en konsekvens af 
dette eskalerer konflikterne.

Nogle elever fortæller, at de bevidst vælger at deltage i grupper med mobbende ind-
hold, fordi de gerne vil holde sig opdateret på, hvad der foregår, og selvom de ikke har 
en intention om at mobbe, kan det opleves som mobning. Det gør det svært at skelne 
mellem, hvem der rent faktisk mobber, og hvem der bare er tilskuer.  

Digital mobning kan således føre til et dårligt klassemiljø med grupperinger og utryg-
hed. Disse negative forhold forstærkes af elevernes konstante tilgang til sociale medi-
er og den store eksponering.  

Skoleelevernes meninger om hvordan man kan modarbejde digital mobning

I undersøgelsen har vi også spurgt om, hvad eleverne mener henholdsvis forældrenes 
og skolernes rolle bør være i arbejdet imod digital mobning. 

Forældrenes rolle

Eleverne mener generelt, at forældrene har en meget vigtig rolle, når det kommer 
til kampen mod digital mobning. De synes som udgangspunkt, at forældrene har ho-
vedansvaret for opdragelsen af egne børn og de mener at digital mobning sker fordi 
forældrene ikke har gjort dette godt nok. 

Eleverne er enige om, at det er vigtigt, at forældrene taler med børnene om gode 
netvaner tidligt, og helst inden børnene begynder at bruge sociale medier, så de ikke 
når at udvikle dårlige digitale vaner. Forældrenes engagement bør også være der, hvis 
børnene oplever svære ting i den digitale verden, f.eks. at blive mobbet. Mht. konkrete 
råd fortæller flere af eleverne, at deres egne forældre har advaret dem imod at lægge 
private billeder på nettet, og at de generelt er optaget af børnenes sikkerhed, men at 
forældrene ikke har talt med dem om, hvordan de kan håndtere digitale konflikter og 
mobning. 

Flere af eleverne fremhæver vigtigheden af, at forældrene lærer børnene at stå imod 
det, de oplever som et pres om ensretning blandt unge. De mener, at børnene allerede 
fra de er små bør lære, at det er okay at være anderledes, så de ikke begynder at mob-
be dem, som skiller sig ud. Videre fremhæver eleverne, at forældrene selv bør være 
gode rollemodeller for opførsel på de sociale medier, f.eks. når de lægger billeder ud 
eller skriver kommentarer til nyhedssider o.l. Alle elever i undersøgelsen fortæller, at 
de lægger mærke til, hvordan voksne skriver til hinanden, og at det påvirker dem, når 
de ser at voksne bruger et groft sprog på nettet.  

2.  RESUME
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Skolernes rolle

De fleste elever oplever, at skolen ikke har tilstrækkelig fokus på den digitale verden, 
og at skolen typisk først engagerer sig, når der allerede er opstået en mobbesag. Flere 
har oplevet, at lærerne ikke har været i stand til at hjælpe dem, når de har oplevet 
digital mobning. Dertil synes eleverne også, at lærerne har en tendens til at lægge 
skylden over på en enkelt elev, selvom sagerne typisk er meget komplekse. De fortæl-
ler, at lærerne har en tendens til at affeje digitale mobbesager og sige, at eleverne skal 
være ligeglade, fordi det er synd for dem, der mobber. Eleverne er uenige i dette og 
fortæller, at der også findes mobbere, der er populære, og som gør det for yderligere 
at styrke en allerede stærk position.   

Nogle af eleverne har haft forløb om webetik og god digital kommunikation i skolen, 
og det er tydeligt, at forløbet har gjort en forskel for dem. De synes, det er noget, 
skoler generelt burde prioritere højt. De mener, at skolerne burde fokusere på god 
digital adfærd allerede inden eleverne begynder at bruge sociale medier, så de ikke 
når at udvikle dårlige digitale vaner. Eleverne mener videre, at det er helt essentielt, 
at skolerne fokuserer på gode relationer helt fra de mindste klasser. De tror, at stærke 
relationer og fokus på social trivsel vil kunne være med til at hindre, at eleverne be-
gynder at mobbe hinanden digitalt, når de på et senere alderstrin begynder at bruge 
sociale medier. 

Flere af dem foreslår at bruge en narrativ tilgang til at hjælpe med at forstå, hvor me-
get digital mobning kan påvirke børn og unge, og de tror at det vil få flere til at tænke 
sig om inden de skriver. De foreslår også at invitere børn og unge, der har været udsat 
for digital mobning eller involverede i digitale konflikter til skolen for at holde fore-
drag. Det er deres erfaring, at foredrag med personer, som har oplevet noget på egen 
krop, er en effektiv måde at kommunikere et budskab ud på. Generelt er eleverne 
enige om, at digital mobning kan være meget skadeligt, og at det er vigtigt, at skolerne 
fokuserer aktivt på det.

     

2.  RESUME
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3. BØRNS FORHOLD TIL DE DIGITALE MEDIER

Digitale medier er en integreret del af livet

De fleste elever i undersøgelsen fortæller, at de bruger deres mobiltelefoner løbende 
gennem dagen, og at de føler sig ”nøgne”, hvis telefonen er slukket. Brugen af de digi-
tale medier skaber en social forbundethed mellem eleverne, deres venner og netværk, 
og denne forbundethed er vigtig for dem. De bruger også mobiltelefoner og computere 
til planlægning, underholdning og informationssøgning, og mange af dem bruger også 
digitale medier i forbindelse med forskellige fysiske aktiviteter, f.eks. brug af applika-
tioner der registrerer ens data, når de træner. Det er derfor ikke nemt bare at logge af 
eller slukke for telefonen. Dette kan være svært at forstå for de voksne, som kommer 
fra en generation, hvor man stadigvæk adskiller sit digitale liv fra det ”almindelige” 
liv. Flere af eleverne var optaget af denne forskel, og omtalte sig selv og deres klasse-
kammerater som ”generation smartphone”, og pointerede at de ikke kun er opvokset 
med mobiltelefoner og internet, men i høj grad også med smartphones, hvor både 
information, underholdning og sociale medier er tilgængelige hele tiden. For dem er 
den konstante forbindelse til andre, til information, til underholdning m.v. helt natur-
lig, og ikke noget de anskuer som hverken en fordel eller ulempe – det er et vilkår, og 
en del af livet. Denne sammensmeltning af børnenes ”almindelige” liv og digitale liv 
gør, at det der foregår i den digitale verden får stor betydning for børnenes hverdag. 
For eksempel siger en elev, at det ”almindelige” og digitale liv er så integrerede, at det 
er som om, hele ens liv bliver invaderet, hvis man bliver udsat for digital mobning:

”Digital mobning rammer så hårdt fordi internettet bare er folks liv – man kan næsten finde 
hele en persons liv på en iPhone! Lige så snart der kommer hate på en, så er det bare stort 
hate. Eller det kan det i hvert fald blive. Og det foregår lige der, hvor man hele tiden er. Derfor 
er det så sindssygt svært, hvis det rammer en.” (Dreng, 14 år)

For at forstå hvordan digital mobning påvirker børn og unge, er det vigtigt at have en 
forståelse for den rolle, sociale medier har i deres liv. I denne del vil vi fokusere på 
skoleelevernes beskrivelser af, hvor vigtig den digitale verden er for dem, hvordan de 
bruger sociale medier i deres relationer, og hvad de tænker om sikkerhed og risici. 

Børns forhold til de digitale medier
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Som voksen kan man spørge, hvorfor børnene ikke bare undgår de sociale medier, 
hvis de bliver udsat for digital mobning, men følelsen af, at hele ens liv er blevet in-
vaderet, hænger netop sammen med, at den digitale verden er så vigtig for børnene 
– både socialt og identitetsmæssigt. At forlade denne del af sit liv vil, for mange børn, 
have store omkostninger socialt set, og det er for de fleste slet ikke en mulighed. En-
kelte elever fortæller, at de er stoppet med at bruge sociale medier pga. de ubehageli-
ge ting, man kan blive udsat for, men det er typisk elever som i forvejen har en stærk 
social position, og som dermed kan ”tillade” sig at fylde mindre i den digitale verden. 
For mange andre elever er dette ikke en mulighed. Fokus bør derfor være på at gøre 
den digitale verden til et tryggere sted, fremfor at hindre børnenes adgang til den.

Digitale medier spiller en vigtig rolle i børns identitetsdannelse

Digitale medier er vigtige for børn og unges identitetsdannelse. De bruges til at vise, 
hvem man er, hvem man gerne vil være og  hvilke venner man har. Malene Charlotte 
Larsen (2013) beskriver i sin forskning, hvor vigtig aktiviteten på de sociale medier er, 
for at skabe og opretholde venskaber, og at der ofte lægges stor vægt på at vise om-
verdenen, hvor gode venner man har, f.eks. ved at offentliggøre screenshots af kærlige 
private beskeder. Meget af det, der foregår i børnenes digitale liv, afspejler altså deres 
position på den sociale ”rangstige”. 

Jagten på popularitet baner vejen for digital mobning

Mange af eleverne i undersøgelsen beskriver et kompliceret spil, som handler om at 
positionere sig socialt, og om at være så populær som muligt. For eksempel kender 
mange til venner, som har købt sig ”likes” og følgere på Instagram eller Facebook. 
Forklaringen på at nogen vil bruge penge på dette er, at det er vigtigt for dem at virke 
populære i andres øjne. Børnene siger selv, at så længe ingen andre ved det, gør det 
ikke noget , at ens følgere ikke er ægte - hele pointen er at vise antallet af følgere frem 
til andre, så de kan sammenligne. Eleverne bruger begreber som at ”stige” og ”falde” 
i popularitet, og også hvem der er ”højest” eller ”lavest” placeret i popularitetshierar-
kiet. Her spiller de digitale medier en vigtig rolle, fordi ens popularitet bliver mere 
synlig i forhold til tidligere. Alle kan se, hvor mange følgere eller venner man har, og 
hvilke kommentarer de andre skriver til ens billeder. 

Flere elever fortæller, at deltagelse i digital mobning kan gøre, at man får en stærke-
re position socialt set, og at netop dét er en af grundene til at børn mobber. Ved at 
skrive noget dårligt om andre får man opmærksomhed, og man opleves som stærk 
og ”sej”. En elev, som både har været udsat for digital mobning og har udsat andre 
for det, fortæller at han følte sig nødsaget til at mobbe, for selv at komme højere op i 
”hierarkiet”. Selvom han godt kunne se, at det var forkert, følte han ikke at han havde 
et reelt valg, da han ellers selv ville blive det næste offer. Han fortalte videre, at hans 
lærere slet ikke kunne forstå denne dynamik, hvilket gjorde det svært for ham at tale 
med lærerne på skolen om det. 

Mange af mobbehistorierne handler således om elever, der deltager i noget, de ellers 
ikke ville gøre, fordi de er bange for at miste popularitet. Nedenstående citat er et 
eksempel på dette - en pige fortalte her om hvorfor en dreng havde mobbet hendes 
veninde over Facebook: 

”Hvorfor han gjorde det? Det var vel fordi han gerne ville op i rang, så han følte, at han 
var nødt til at gøre det. Men jeg ved ikke hvorfor, det skulle være lige præcis mod hende.”  
(Pige, 13 år)
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Udsagnet siger meget om den virkelighed, mange børn og unge lever i – det er et kom-
plekst socialt spil, hvor det at træde på nogen gennem digital mobning, kan opleves 
som nødvendigt for at sikre sin plads. Nogle af de elever, som selv har været med til at 
mobbe digitalt, fortæller at de faktisk mobbede for at andre skulle se det – oplevelsen 
af at andre børn heppede med fra sidelinjen, og den følelse af spænding det udløste, 
gjorde det svært at stoppe igen, og det sikrede dem en god placering i ”hierarkiet”.

Andre historier handler om elever, der ender med at blive latterliggjort, fordi de prø-
ver ”for hårdt” på at få opmærksomhed, og f.eks. lægger billeder ud af sig selv, som i 
børnenes øjne er for udfordrende eller for ”cool”. Jagten på popularitet og anerkendel-
se fører altså for nogen til, at de overtræder subtile grænser for, hvad der anses for 
at være god stil, hvilket kan ende med latterliggørelse og mobning. Citatet nedenfor 
handler om en pige, som bliver mobbet fordi andre børn oplever, at hun kæmper for 
hård for opmærksomheden:

Der er en jeg kender, som skriver virkelig meget på Facebook, og der er ingen, der 
liker det. Hun skriver tilmed ”hvis du liker det her, så giver jeg dig noget”. Men der 
er ingen, der liker det eller kommenterer. Det er meget trist, men folk er også ved at 
være trætte af hende. Hun har syv forskellige profiler og hun lægger billeder ud af sig 
selv hver eneste dag. Hun vil så gerne have opmærksomhed og være populær, og det 
gider man ikke. Og derfor bliver hun holdt udenfor og mobbet. (Pige, 14 år)

Famepersoner

Eleverne i undersøgelsen fortæller også, om det de kalder ”famepersoner”. Det er 
personer på elevernes egen alder med rigtig mange følgere på de sociale medier, 
som ”alle” ved, hvem er. Forklaringen på famepersonernes popularitet er typisk, at 
de har ”klaret at få så mange følgere på Instagram”, og ikke at indholdet på deres 
Instagram-profil er noget særligt. Der er selvfølgelig en sammenhæng mellem antal 
følgere, og det indhold man lægger op, men det er også tydeligt, at det at ”være kendt 
for at være kendt” har en værdi i sig selv. 

Omvendt fortæller de også om unge, som alle ved hvem er, fordi de har lavet noget, 
som eleverne vurderer, er pinligt på de sociale medier. Dette kan f.eks. være at det 
bliver kendt, at man har brugt penge på at få en stor venneliste. 

Større eksponering af popularitet på sociale medier

At forsøge at øge sin popularitet, ved f.eks. at prøve at købe sig til det, er ikke noget 
nyt. Det nye er, at ens rolle som enten populær eller upopulær når ud til et så stort 
publikum, og at det bliver mere fasttømret, fordi de digitale spor ikke forsvinder igen. 

Selvom de fleste elever i undersøgelsen afviser at være det, de kalder ”like-hunters” 
(en person som bevidst jagter mange ”likes” på de sociale medier), fortæller de også 
om glæden ved at mange kan lide det, de lægger op. De fortæller samtidig, at de ville 
fjerne et billede igen hvis ingen trykkede ”like” eller skrev en positiv kommentar ret 
hurtigt. Enkelte fortæller, at det første de gør, når de poster noget, er at gå ind fra en 
anden persons konto, f.eks. en ven eller forælder, for at trykke ”like”, så billedet hur-
tigt bliver lagt mærke til. Andre fortæller om de mest gunstige tidspunkter at lægge 
noget op, i forhold til antallet af brugere, der er logget på ad gangen, og at det er noget 
de bevidst bruger for at blive lagt mærke til.
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”Jeg har et par veninder, der går meget op i likes. Den ene har meget konkrete måder at få 
flere likes på. Hun venter f.eks. i to uger med at svare på en kommentar, sådan at den ryger 
øverst i folks newsfeed en gang til. Og hun lægger altid ting ud på et bestemt tidspunkt, 
hvor flest muligt er logget på.” (Pige, 15 år)

Selvom det at have mange venner og et stort netværk fylder en del for flere elever i 
undersøgelsen, er der også dem, der er optaget af at være en slags modpol til det, de 
opfatter som overfladiskhed blandt deres jævnaldrende. Kommentarer som ”jeg vil 
hellere have 5 likes fra mine venner end 20 likes fra folk, jeg ikke kender” forekommer. 
Flere af eleverne fortæller også, at de ikke ønsker at være Facebook-venner med per-
soner, de ikke kender i virkeligheden, og at de synes det er ”pinligt”, når andre unge 
har for mange venner. Dette er typisk blandt de ældste elever i undersøgelsen, hvor 
flere fortæller, at de har slettet en del venner det sidste år, fordi det ikke længere giver 
prestige at have mange venner. Ens sociale rang vil alligevel afspejles på de sociale 
medier, fordi det så handler mere om at være venner med de rigtige end med mange. 

Børnene er forsigtige og kritiske 

De fleste elever i undersøgelsen er bevidste om, hvilke udfordringer der ligger i at dele 
billeder på de sociale medier. De har alle hørt skræmmehistorier om billeder, der er 
havnet i de forkerte hænder og de oplever selv, at de er gode til at sørge for tilstræk-
kelige private indstillinger. Flere af dem fortæller, at de er meget mere bevidste om 
dette, end deres egne forældre er, og at de blandt andet sjældent lægger billeder ud på 
Facebook eller Instagram. Og hvis de gør, er det kun til de nærmeste venner. De fleste 
af dem er opmærksomme på faren for, at de forkerte personer ser billederne. Derfor 
undgår eleverne f.eks. at lægge billeder ud hvor de er letpåklædte. Enkelte elever er 
alligevel havnet i situationer, hvor private billeder er blevet delt. Der er sket ved, at 
andre har lagt billederne på nettet uden deres samtykke, enten ved at tage billeder 
af dem imod deres vilje, eller ved at hacke sig ind i deres eller deres venners konti. 

Selvom de adspurgte skoleeleverne er optaget af sikkerhed, og samtlige siger, at de 
ikke kunne finde på at dele nøgenbilleder med andre, er der også flere, der bruger 
det at dele private billeder som et tegn på tillid og venskab. For eksempel fortæller 
en pige, at det at tage eller sende nøgenbilleder er helt uaktuelt for hende på grund 
af risikoen for, at de bliver spredt. Men senere fortæller hun så, at hun ser på det at 
dele billeder med kun lidt tøj som noget, der viser at man har et tæt venskab med og 
tillid til en anden person: 

”Piger sender ikke nøgenbilleder til hinanden, men vi kan godt finde på at sende et billede 
lige efter vi har været i bad, med et håndklæde omkring os, til en veninde. Det viser at vi 
kan stole på hinanden. Det er private billeder, men ikke intime på en sådan kærlig måde.” 
(Pige 14 år)

Selv om pigen generelt er optaget af sikkerhed, tænker hun altså på private billeder 
som noget der kan bruges til at vise tillid.  

Et element i den digitale virkelighed, som eleverne oplever som et stort problem, og 
som gør at de er ekstra forsigtige, er, at der ikke er plads til at fejle, fordi ”beviserne” 
bliver lagret og kan bruges imod en længe efter at en hændelse har fundet sted. For 
eksempel har en pige i undersøgelsen oplevet at private billeder, der blev taget for fle-
re år siden, er kommet frem i dag, fordi en venindes Facebook-konto blev hacket. Det 
er vigtigt for hende at understrege, at hun er forsigtig på de sociale medier, og at hun 
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ikke tankeløst lægger billeder op af sig selv, men at hun alligevel oplever, at private 
billeder bliver spredt og at hun derfor bliver mobbet. Hun er ked af, at al ens aktivitet 
lagres i den digitale verden, og at der derfor ikke er plads til at fejle. 

Flere elever i undersøgelsen understreger at blandt andet Facebook og Instagram fun-
gerer som både fotoalbums og en slags dagbog for dem. Det er samtidig de eneste 
steder, de lagrer billeder. Tanken om at man bør censurere sig selv på ens eget private 
album, fordi nogen kan komme til at hacke det, er ubehagelig. Derfor vil eleverne 
heller ikke tage ansvar for, at billederne havner det forkerte sted, hvis det sker. De 
godtager ikke, at de skal føle skyld fordi de har private billeder liggende, når det er 
andre der vælger at dele billederne imod deres vilje. I en verden hvor meget foregår 
digitalt vil manglende sikkerhed på nettet være en trussel, uanset om det drejer sig 
om en teenagepige med bikinibilleder i et privat album, eller en stor virksomhed med 
sensitiv information om f.eks. forretningshemmeligheder. Risikoen for at blive hacket 
er altid til stede og konsekvenserne kan blive store - også for børn og unge. Mange 
af eleverne i undersøgelsen har oplevet, at nogen har hacket eller på andre måder 
begået indbrud i deres mobiltelefoner (f.eks. ved at gå ind i billedarkivet på nogens 
telefon når den ligger fremme i skolen), og det er tydeligt at det er et stort problem 
for mange. 
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4. OPLEVELSER MED DIGITAL MOBNING

Digital mobning er noget alle kender til

Alle elever i undersøgelsen har enten selv været udsat for digital mobning, eller kender 
nogen, der har været udsat for det. Blandt elevernes egne oplevelser er der eksempler 
på ubehagelige sms-beskeder fra anonyme afsendere, deling af private billeder eller 
film uden tilladelse, hacking af snapchat-konti, hadegrupper på Facebook og græn-
seoverskridende spørgsmål på Ask.fm. Indholdet i den mobning eleverne beskriver 
handler typisk om emner som kæresteforhold, udseende, seksualitet og venskaber. 
Der er eksempler på at der mobbes med meget private og triste hændelser fra de un-
ges familier, f.eks. dødsfald eller sygdom, og også med fornærmelser imod deres fami-
liemedlemmer. I mange af tilfældene er det elevernes egne venner, som har mobbet.  

Når det kommer til selv at mobbe andre er der flere af eleverne der fortæller om 
episoder de har været en del af. Typisk fortæller de at de er blevet ”suget” ind i situa-
tionen, enten fordi den anden part har startet en konflikt eller fordi en tredjepart har 
været en del af en konflikt som de har valgt side i. Der er også eksempler på elever 
der har været medlemmer af hadegrupper, men de pointerer at de ikke selv har meldt 
sig ind, og at de kun forblev medlem for at kunne følge med i hvad der skete i gruppen 
og for at være opdateret. Dette viser et af dilemmaerne med digital mobning og online 
grupper – man kan ikke vide hvor mange der er medlem af en gruppe fordi de er enige 
i dens formål, hvor mange der er medlem kun fordi de er nysgerrige, eller hvor mange 
som ikke er klar over at de er blevet tilmeldt gruppen. 

I denne del fokuserer vi på de adspurgte skoleelevers tanker om og oplevelser med 
digital mobning. Vi ser på, hvordan de oplever den digitale mobning i forhold til køn 
og alder, hvilke aspekter ved digital mobning de oplever som særligt problematiske, og 
hvad de oplever som årsagerne til, at det rammer så hårdt. Videre ser vi på, hvordan 
digital mobning påvirker deres trivsel, både individuelt og i deres relationer. 

Oplevelser med digital mobning
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Begge disse typer deltagelse i mobning illustrerer hvor komplekst et område digital 
mobning er. Konflikterne følger ikke et lineært forløb med en tydelig start og en tyde-
lig slutning, og der er heller ikke klart definerede roller med en mobber, et mobbeoffer 
og medløbere. Eleverne i undersøgelsen er opmærksomme på at de digitale konflikter 
typisk er meget sammensatte, og de oplever ofte, at deres lærere ikke har forståelse 
for dette.

Her følger en kort beskrivelse af de fire sociale medier, som eleverne i undersøgelsen 
har været udsat for eller involveret i mobning igennem: 

Ask.fm

Det sociale medie som eleverne uden undtagelse nævner som det værste sted for 
digital mobning er Ask.fm. Kort fortalt er det en applikation (herefter bruger vi for-
kortelsen app), som er meget udbredt blandt børn og unge, og som bruges til at stille 
spørgsmål til andre brugere, som oftest anonymt. Den har gennem flere år været 
kontroversiel, fordi den er blevet koblet sammen med flere meget grove mobbesager. 
Også i denne undersøgelse ser vi, at Ask.fm bruges til grov mobning. Typisk stilles der 
spørgsmål af meget privat og ubehagelig karakter. Dette kan gøre, at børnene bliver 
bange for hvem det er, der har fået privat information om dem, og de begynder at 
frygte, at det er deres egne venner, som stiller de ubehagelige spørgsmål. Spørgsmå-
lene handler typisk om seksualitet, personlige konflikter, børnenes udseende m.v., og 
også de spørgsmål, der ikke har et direkte mobbende indhold, er ofte nogle der hurtigt 
kan bruges til mobning. Dette kan f.eks. være spørgsmål om at rangere ens klasse-
kammeraters udseende på en skala. Ask.fm bruges også til at oprette sladdergrupper, 
hvor man anonymt kan indsende sladder om andre, også personer der ikke er en del 
af gruppen. Alle elever i undersøgelsen er enige om at grunden til at Ask.fm bruges på 
en så grov måde er app’ens anonymitet. Det at man kan stille spørgsmål anonymt gør, 
at man tør gå over nogle grænser, som man ellers ikke ville overtræde. 

Snapchat

Snapchat er en anden populær app, som også bruges til mobning. Kort fortalt er 
det en app som lader brugerne sende billeder eller korte videoklip til hinanden. Det 
man har modtaget ligger på telefonen i 10 sekunder og slettes derefter automatisk. 
Det at beskeden ligger der i kort tid gør at mange bruger Snapchat til at sende mere 
private billeder, end de ellers ville gøre, og tit udfordrer børnene hinanden til at gå 
over grænser i det de sender. Problemet er at man kan tage screenshots af billederne 
eller gemme hele filmen, og dermed kan private billeder havne i de forkerte hænder. 
Snapchat bruges også til at sende billeder og beskeder med mobbende indhold, fordi 
beviset for at det er sendt slettes efter 10 sekunder, med mindre modtageren er hurtig 
til at gemme beskeden. 

Facebook

Også Facebook bruges til digital mobning. Det kan f.eks. være ved at nogen poster 
ubehagelige kommentarer på andres billeder eller væg, eller ved at der oprettes ha-
degrupper. Selv om Facebook i udgangspunktet ikke er anonym, er der mange som 
opretter falske profiler eller hacker andres profiler, så de kan sende ubehagelige kom-
mentarer i en anden persons navn. En anden side ved Facebook er at det bliver meget 
tydeligt hvor mange venner man har og hvor mange likes eller kommentarer man får, 
så ens profil bliver et sted hvor ens popularitet vises. 
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Instagram

Også billeddelingsforummet Instagram bruges til digital mobning. Det kan foregå gen-
nem hadefulde kommentarer til de billeder der deles eller gennem at der oprettes ha-
deprofiler af typen ”X er klam”, hvor der så deles billeder af den pågældende person. 

I tillæg til de sociale medier som er beskrevet her, foregår meget af den digitale mob-
ning via sms og mms, og som kommentarer i online spil. 

Det kan være svært at sige hvornår noget er digital mobning

Selvom alle de adspurgte skoleelever har meninger om digital mobning, og enten har 
været udsat for det selv eller kender nogen der har, er det alligevel svært for dem at 
sige, hvornår noget bliver til decideret mobning. I mange af interviewene var det tyde-
ligt at eleverne som udgangspunkt tænkte, at en sag måtte være meget grov, før man 
kunne kalde det digital mobning, og de begyndte altid med at fortælle om de alvorlige 
sager de kendte til, f.eks. om spredning af nøgenbilleder og de meget grove sager på 
Ask.fm. Disse sager havde ofte ført til, at eleven skiftede skole, og i nogle af sagerne 
var politiet blevet indblandet. Når samtalen senere faldt på ubehagelige oplevelser, de 
selv har haft på nettet eller på mobiltelefonen, som f.eks. hackning af private konti, 
oprettelse af hadegrupper og ubehagelige kommentarer på Facebook, sagde de ofte 
at det nok ikke var mobning, fordi det jo ikke havde haft så store konsekvenser som 
de tidligere sager, de havde fortalt om. For eksempel fortalte en dreng, som tidligere 
havde svaret, at han aldrig har været udsat for digital mobning om en hændelse, hvor 
nogen havde udgivet sig for at være ham på de sociale medier, og om hvordan det var 
ubehageligt for ham: 

”Der var en der lavede en fake bruger med mit navn på Snapchat, og så skrev han alle mulige 
mærkelige ting til mine venner i udlandet. Alle mulige dårlige ting om mig, som for eksempel 
at jeg var bøsse. Jeg ved ikke hvem det var, men det var rigtig ubehageligt.” (Dreng, 13 år)

Man skal selvfølgelig ikke overfortolke andres oplevelser og definere noget som mob-
ning, hvis det reelt ikke opleves som det, men i undersøgelsen var det tydeligt, at 
mange af eleverne havde haft ubehagelige og svære oplevelser via mobiltelefon og net 
uden, at de brugte ordet mobning. En forklaring på dette kan være, at børns forståelse 
af hvad mobning er, typisk er påvirket af de voksnes mobbeforståelse. Forældre og læ-
rere er vokset op med at mobning er det, der foregår i skolegården, og de glemmer tit 
at inkludere det digitale aspekt , hvilket kan påvirke børnenes opfattelse af mobning. 
Det faktum at digital mobning er et nyt og relativt uudforsket område som er svært at 
definere, gør at man bør være ekstra opmærksom på børnenes mobbeforståelse når 
man ønsker at kortlægge forekomsten af digital mobning.  

En anden årsag til, at det kan være svært for børn og unge at sige, hvornår noget er 
mobning eller ej, er at balancen mellem humor og ubehageligheder kan være meget 
fin, og at ubehagelige kommentarer etc. tit kommer i form af jokes. Det er ikke så for-
skelligt fra ”traditionel” mobning, hvor der også kan være et element af ”det er jo bare 
for sjov” i det. Problemet med digital adfærd er, at det er endnu sværere at navigere i, 
fordi man mangler den information, man får ved at stå ansigt til ansigt med den, man 
kommunikerer med. Man kan ikke læse sig til et tonefald eller et ansigtsudtryk, og 
f.eks. høre at noget er ment som humor. Dertil kommer en anden udfordring ved det 
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digitale – eksponeringen til en stor gruppe kan gøre, at man mister kontrollen over 
det man har lagt ud, og noget, som i udgangspunktet var uskyldigt drilleri, kan blive 
brugt til digital mobning. 

Et eksempel på disse dynamikker er en historie, nogle af eleverne i undersøgelsen 
fortalte: Nogle elever fra deres skole havde oprettet en Facebook-gruppe, for at drille 
en af pigerne på årgangen. I begyndelsen var det uskyldigt drilleri, og pigen selv synes 
også at det var sjovt. Efterhånden som der kom mere og mere aktivitet i gruppen, var 
det ikke så uskyldigt længere, og flere af medlemmerne ønskede at lukke gruppen pga. 
digital mobning. Dem, der havde startet gruppen, holdt fast i, at den var ment som 
uskyldigt drilleri. Ud fra det børnene fortalte, var det dog tydeligt, at indholdet i grup-
pen til sidst også indeholdt ubehagelig mobning. Pigen blev til sidst meget fortvivlet, 
og hun fik gruppen lukket, men der var uenighed om, hvornår det gik galt, og hvornår 
mobningen egentlig var startet. 

Digitale konflikter og alder/køn

I denne del ser vi på børns oplevelse af digital mobning i forhold til køn og alder. Dette 
var to emner, som børnene i undersøgelsen generelt var optaget af, og gerne ville 
fortælle om.  

Digitale konflikter og køn

Alle elever i undersøgelsen er enige om, at der er flere problemer blandt piger på 
sociale medier end der er blandt drenge. De beskriver drengenes typiske konflikter 
og mobbeformer som mere fysiske hændelser som hurtigt går over igen, hvilket også 
den traditionelle mobbeforskning viser (se f.eks. Li, 2006). Pigernes konflikter er ty-
pisk mere relationelle (ibid.), og da de sociale medier i høj grad handler om relationer 
og det at positionere sig, er det et sted, hvor relationel mobning hurtigt kan opstå og 
udvikle sig. En pige fortæller om konflikterne i sin klasse:

Der er helt klart flere konflikter mellem pigerne, og særlig på nettet. Drengene tager 
det mere stille og roligt, også i forhold til det med grupperinger i klassen. De er ikke 
så bange for hvem de kommer i gruppe med. Men de kommer også mere op og slås. 
Drengene er mere uvenner face to face, mens pigerne er det mere på sociale medier. 
Og når de er det, så taler de ikke sammen overhovedet! (Pige, 14 år)  

Pigen berører noget som mange af eleverne i undersøgelsen fortæller: Konflikterne 
blandt pigerne i klassen foregår ofte kun digitalt. Det vil sige at de skriver frem og 
tilbage med hinanden over sms eller sociale medier efter skoletid og konfliktniveauet 
er højt. Når de så kommer i skole kigger de ikke på hinanden og taler overhovedet 
ikke sammen, og konflikten fortsætter over telefonen når skoledagen er forbi. Denne 
dynamik kan være med til at gøre konflikterne sværere at løse, fordi de hele tiden er 
underlagt de begrænsninger som digitale konflikter kendetegnes ved, f.eks. at man 
mangler kropssprog og mimik. 

Drengene i undersøgelsen fortæller også om mobning og konflikter, men det foregår 
typisk på en anden måde, f.eks. ved at sproget de bruger når de spiller online spil 
bliver for groft. De fortæller også at en typisk ”drengekonflikt” på sociale medier vil 
fortsætte når de mødes ansigt til ansigt, noget som giver mulighed for at løse konflik-
ten uden de begrænsninger som den digitale verden giver. 

4. OPLEVELSER MED DIGITAL MOBNING



DCUM RAPPORT OM 
DIGITAL MOBNING

021

Digitale konflikter og alder 

Flere undersøgelser (f.eks. Henningsen & Kofoed, 2011) viser at forekomsten af digital 
mobning blandt børn øges med alderen. Deltagerne i DCUMs undersøgelse hverken 
be- eller afkræfter dette billede, men de bidrager med en anden vinkel, som kan hjæl-
pe os til at forstå en af faktorerne for hvorfor digital mobning opstår. 

Børnene i DCUMs undersøgelse er mellem 12 og 15 år gamle og går i henholdsvis 7., 
8. og 9. klasse. Den digitale mobning de beskriver har fundet sted blandt børn på alle 
klassetrin fra 5. til 9. klasse, og de oplever ikke at mængden af decideret mobning på 
sociale medier ændres med alderen. Der tegner sig alligevel et billede af, at det gene-
relle konfliktniveau er højere i de tidlige år, og at det bliver bedre når eleverne går i 8. 
og 9. klasse. På spørgsmålet om hvorvidt der over tid har været ændringer i måden 
hun og hendes klassekammerater bruger sociale medier på, svarer en pige: 

”Det var et grovere sprog vi brugte den gang i 5. og 6. klasse på de sociale medier. Da skrev 
vi jo alt på Facebook hvis vi havde noget at sige om en person. Vi blev langsomt bedre i 8. 
klasse og 9. klasse. Før var det meget slemt og vi havde mange konflikter. Jeg fik mobil da 
jeg var ni, og da havde jeg allerede Facebook. Og så fandt jeg ud af at jeg kunne skrive nemt 
og hurtigt på den, og man kunne bare skrive sin mening om andre folk, og hvad man synes 
om dem uden sådan at skulle tale med dem direkte. Nu er det meget bedre for de fleste. 
Men ikke for alle.” (Pige, 15 år)

Udsagnet er typisk for hvordan eleverne i undersøgelsen beskriver forskellen mellem 
stemningen på de sociale medier blandt de yngre og de ældre brugere. I de første år 
er stemningen præget af mange konflikter om små ting og et grimt sprog, mens der 
i de ældre klasser kommer mere ro på, dog uden at den digitale mobning stopper. 

Eleverne selv forklarer konflikterne på de lavere klassetrin med, at mange elever be-
gynder at bruge sociale medier omtrent samtidig, som de kommer i puberteten. Det 
er et tidspunkt hvor de bliver optaget af forholdet mellem kønnene, grupperinger, det 
at være populær m.v., samtidig med at de mangler filtre omkring, hvad man deler og 
med hvem, fordi de endnu er så unge. Med alderen bliver den kritiske sans lidt stær-
kere, og selv om de stadigvæk er optaget af de samme emner, så oplever de at brugen 
af de sociale medier ændrer sig. Eleverne i undersøgelsen fortæller dog, at det ikke er 
alle der ændrer sit sprog, og at der ofte vil være nogen i hver klasse, som bliver ved 
med at dyrke konflikter og skrive grimme beskeder.

Det ser altså ud til, at den hårde måde at kommunikere på begynder allerede i starten 
af børnenes digitale liv, og at den sidenhen kan udvikle sig til decideret digital mob-
ning. Det er derfor vigtigt, at man har et forebyggende fokus, hvor eleverne helt fra 
de begynder at bruge sociale medier bliver gjort opmærksomme på, og forholder sig 
aktivt til, netetik og gode digitale vaner. 

Hvad er det mest problematiske i digital mobning? 

Som beskrevet i indledningen er der særligt tre aspekter ved digital mobning, som er 
med til at skabe ekstra meget utryghed, nemlig anonymiteten, at man ikke kan slippe 
væk fra mobningen og den store eksponering (Kofoed, 2013). Eleverne i undersøgel-
sen var alle optaget af de tre aspekter, og mange af deres historier indeholdt alle tre 
elementer. 
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De fleste fremhævede dog anonymiteten som det værste, og som årsagen til at digital 
mobning rammer så hårdt, også selv om indholdet ikke er så slemt. Eleverne var også 
optaget af hvorfor de digitale konflikter ofte eskalerer, og her var de fleste enige om 
at det var pga. den fysiske afstand som opstår når man sidder og skriver bag hver 
sin skærm og de misforståelser der kan opstå når man kun kommunikerer på skrift. 
I det følgende vil vi fokusere på de tre punkter som eleverne fremhævede som ekstra 
problematiske, nemlig anonymiteten, den fysiske afstand og skriftsprogets begræns-
ninger.   

Anonymiteten er det værste 

Ifølge eleverne er muligheden for anonymitet det aspekt ved digital mobning, der er 
det største problem. Alle kender til grimme historier om anonyme spørgsmål på Ask, 
og de fleste kender også til at børn, der har modtaget ubehagelige beskeder fra et ano-
nymt telefonnummer eller fra falske profiler på Facebook. Anonymiteten gør typisk, 
at modtageren af beskederne bruger meget energi på at spekulere over, hvem der står 
bag. Disse spekulationer kan også smitte af på stemningen i klassen, da flere elever 
kan blive utrygge. At anonymiteten på de sociale medier kan føre til mistillid eleverne 
imellem, illustreres i følgende eksempel fra et gruppeinterview:

En elev gjorde de andre opmærksomme på, at der findes en app, som man kan bruge 
til at se, hvem det er, der har stillet de anonyme spørgsmål på Ask.fm. Dette førte 
først til, at alle ønskede at tjekke, hvem det var, der havde stillet dem de forskellige 
ubehagelige spørgsmål. Efter en kort refleksionspause endte det med, at ingen ville 
downloade app’en – simpelthen fordi de blev bange for, hvad de ville opdage. De var 
bange for, at det ville ødelægge venskaber, og at de ville miste tillid til deres klasse, 
hvis de opdagede, at det var en der var tæt på, som havde skrevet grimme ting til 
dem. Flere af dem var faktisk sikre på, at det var personer, de så på som gode venner, 
som havde skrevet de grænseoverskridende spørgsmål. 

Anonymitet betyder grovere sprog

En anden konsekvens af anonymiteten er, at sproget tit bliver meget hårdere end 
i konflikter, hvor de involverede ved, hvem hinanden er. Det er en kendt sag at de 
netsteder, hvor voksne brugere kan være anonyme, ofte er fyldt med kritik og grove 
personangreb. Dette gælder også for børn. Når man sidder bag en skærm uden tilken-
degivelse af ens identitet, kan man hurtigt gå over grænsen og skrive ting, man aldrig 
ville have sagt ansigt til ansigt. En elev fortæller her om, hvordan anonymiteten gør, 
at enkelte elever bruger et meget hårdt sprog på de sociale medier:  

”De gør det, fordi det er anonymt! De kan skrive så meget de vil, så hårdt de vil, fordi ingen 
ved hvem de er. De skriver så hårdt som f.eks. ”Jeg kommer bare og banker dig så hårdt, og 
jeg dræber dig og fuck dig og …” Du kan skrive, hvad du vil, fordi du er anonym, så der sker 
intet. Og det er det, der er så pisseirriterende med de sociale medier. Og hvis man bliver lidt 
nede af det, så kommer det bare mere, fordi de tænker ”Han kan mærke det – lad os give lidt 
ekstra!” Det er brutalt.” (Dreng, 13 år)
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Anonymitet rykker tærsklen for mobning

En tredje side ved anonymiteten, som flere af eleverne fremhæver er, at den gør det 
nemmere at begynde med digital mobning. Tærskelen for at skrive noget ubehageligt 
til en anden person allerførste gang er lavere, end den er ved at sige noget grimt an-
sigt til ansigt til en person for første gang. Flere af eleverne fortæller, at de ser sig selv 
som nogen, der aldrig kunne finde på at mobbe andre, hvis de stod ansigt til ansigt 
med dem, men at de alligevel har været fristet til at skrive grimme ting på nettet, fordi 
de ved, at ingen kan finde ud, hvem der har skrevet det. De fortæller, at det er er en 
nem måde at hævde sig over andre på, f.eks., hvis de synes, nogen er for dominerende 
eller usympatiske. 

Anonymiteten på de sociale medier fører altså til utryghed og mistillid samt både 
grovere og flere mobbesager.  

Hvorfor eskalerer digital mobning så tit?

Eleverne fremhæver to elementer i digital kommunikation, som gør, at digital mob-
ning så tit eskalerer. For det første fremhæves den store fysiske afstand. Afstanden 
betyder, at de sociale ’filtre’, man ellers navigerer efter, til en vis udstrækning annul-
leres. Man bruger et grovere sprog – og det sker også uanset, om kommunikationen er 
anonym eller ej. Når eleverne sidder bag hver sin skærm og skriver, foregår kommu-
nikationen forskudt af tid og sted. Den som skriver, kan ikke se modpartens reaktion 
og tilpasse kommunikationen derefter, som man gør i en samtale. Det betyder, at 
konflikten hurtigt kan eskalere. En elev fortæller herom: 

”Man kigger ikke den anden person i øjnene og ser, hvordan den anden person får det, når 
man skriver på nettet. Man skriver det bare, helt koldt, bag en computer eller en mobil. Så 
man kan skrive lige det, man vil. (…) Jeg tror det, at man ikke ser personen spiller ind. Hvis 
man mobber almindeligt, så kan man se på en person og sige ”du er grim” og sådan noget, 
men når man ser, hvordan de har det, at det rammer virkelig dybt, så stopper man igen. Man 
stopper ikke, når det er digitalt.” (Pige, 14 år)

Denne pige er en af dem, som er blevet meget forsigtig med, hvad hun deler og lægger 
ud på de sociale medier efter at have overværet nogle grimme mobbesager blandt sine 
klassekammerater. Hun fortæller, at hun tidligere har sendt anonyme og ubehagelige 
beskeder til andre, men at hun nu har indset, at det var forkert. 

Digital kommunikation er lettere at misforstå

For det andet oplever eleverne i undersøgelsen, at der hurtigt opstår misforståelser på 
nettet eller mobiltelefoner på grund af de begrænsninger skriftsproget giver. De er alle 
bevidste, om at man mangler både tonefald, ansigtsudtryk og kropssprog, når man 
kommunikerer på skrift, og alligevel oplever de, at kommunikationen er svær og tit fø-
rer til misforståelser. Det kan f.eks. være ironi eller humor, som bliver opfattet forkert, 
eller at man bliver stødt over at en ven svarer på en sms senere end forventet. Ofte vil 
en sætning, som i udgangspunktet er neutral (f.eks. et spørgsmål om noget faktuelt), 
kunne opfattes som uvenlig, hvis der mangler en smiley. De fleste elever fortæller, at 
de bruger smileys aktivt, når de kommunikerer digitalt, fordi det gør budskabet mere 
tydeligt. En elev fortæller, at hun bruger emojis (forskellige typer smileys, som kan 
bruges til at illustrere en stor variation af følelser) for at sikre, at vennerne forstår, 
hvad hun mener:
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”Jeg bruger rigtig tit emojis for at undgå misforståelser. Det er ikke altid så nemt at vide, 
om ordene er ment grimt. Jeg har tit skrevet til mine veninder for eksempel ”fuck dig!”, men 
jeg mener det for sjov. Og da tilføjer jeg altid et hjerte eller en kyssemund bag ordene, så de 
forstår det.” (Pige, 13 år)

Pigens udsagn er typisk for, hvordan eleverne fortæller, at de kommunikerer med 
hinanden digitalt. De bruger ofte et sprog, som for voksne kan virke upassende, men 
som, for børnene, er helt almindeligt og slet ikke upassende. 

En anden elev fortæller, hvor vigtigt brugen af smileys/emojis er for hende:

”Hvis du ikke har nogen smileyer bagved, så virker du sur! Jeg synes folk skal skrive med 
smileys, for så ved jeg, om de er sure, kede af det eller glade, eller hvad de er. Jeg har en ven, 
som skriver meget uden smileys, og jeg ved aldrig, om han er sur. Hvis det skal gå meget 
hurtigt, så skriver vi måske en kort besked helt neutralt, men hvis vi skal skrive længere 
beskeder, bruger vi altid smileys. Men hvis en skriver med smiley til dig, og du så svarer helt 
neutralt tilbage, så virker det lidt som om, man ikke har lyst til at skrive med en, og at man 
er lidt sur.” (Pige, 13 år) 

Flere elever, fortæller dog, at de har erfaringer med, at de og deres venner tolker 
symbolerne forskelligt. For eksempel kan en smiley med et ”skævt” smil ses både som 
sjov og som ondskabsfuld. Eksemplet viser, at skriftlig kommunikation kan føre til 
misforståelser, selv når man aktivt forsøger at gøre budskabet mere tydeligt. Enkelte 
elever fortæller, at de bruger indtalte beskeder til at kommunikere med på Facebook, 
fordi man da kan høre på tonefaldet, om det man siger, er ironisk ment eller ikke. 
Dette er med til at sikre, at de undgår konflikter og misforståelser.

Nogle af eleverne synes, at den type skriftsprog som har udviklet sig på de sociale 
medier, og som er kendetegnet ved brug af mange smileys og f.eks. hjertesymboler, er 
overfladisk og kunstigt, og griner derfor af, hvordan deres klassekammerater skriver. 
En pige fortæller, at hun af princip ikke har lyst til at skrive ting på sociale medier, 
som hun ikke ville have sagt i virkeligheden, og at det gør at hun tit havner i situati-
oner, hvor hun misforstås af andre unge. Hun fortæller at det er helt almindeligt at 
skrive f.eks. ”Hej, smukke, jeg elsker dig!” til veninder, efterfulgt af flere hjertesymbo-
ler, men at det ikke er noget, de siger til hinanden, når de mødes. For hende føles det 
derfor unaturligt at skrive det, og hun gør det ikke. Mange opfatter hende dermed som 
sur og utilnærmelig, og hun fortæller, at det påvirker hendes rygte.  

Eleverne om Den Entydige Historie 

Jette Kofoed (2009) bruger udtrykket Den Entydige Historie for at illustrere hvordan 
man, som voksen, ofte forsøger at forstå en mobbehistorie ved at identificere mobbe-
ren og offeret, samt den kronologiske rækkefølge for, hvad der er sket. Mobbehistorier 
er dog typisk ikke så nemme at kortlægge, og specielt når mobningen foregår digitalt, 
er det tit umuligt at finde hoved og hale i konflikterne. De børn, der er involveret, 
bliver ofte selv udsat for mobning samtidigt med, de selv mobber andre. Og da mob-
ningen både foregår forskudt af tid og sted og på forskellige sociale medier samtidigt, 
er det nærmest umuligt at danne sig et overblik over, hvad der er sket og i hvilken 
rækkefølge. 
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Børnene i undersøgelsen bekræfter dette billede, og flere af dem fortæller, at de af 
samme grund vægrer sig for at inddrage lærere i sager om digital mobning. Deres 
oplevelse er, at det sjældent er nemt at sige hvem, der er den ”gode”, og hvem der er 
den ”onde”, men at lærerne ofte forsøger at forenkle sagen, så den nemt kan løses. 
Eleverne oplever særligt, at dette er tilfældet i sager, hvor der er foregået konflikter 
på de sociale medier, men de oplever også, at det kan være tilfældet i sager, der lig-
ner mere ”traditionelle” mobbesager, f.eks. hvis en elev bliver holdt udenfor klassens 
fællesskab. I sådanne sager kan det være nemt at give gruppen skylden, mens man 
placerer den der holdes udenfor i en offerrolle. Ifølge eleverne kan det dig ligeså godt 
være, at det er den ene elev, der selv har valgt fællesskabet fra gennem sine egne 
handlinger, f.eks. på sociale medier. Eleverne oplever, at lærerne ofte lægger skylden 
over på den ene side af konflikten, uden at forstå, at begge sider har et ansvar. Derfor 
er eleverne ikke altid så positivt indstillet over for lærerens involvering.  

Digital mobning påvirker elevernes trivsel 

I denne del vil vi se nærmere på elevernes oplevelser af den digitale mobnings kon-
sekvenser for den enkelte elev og for elevernes indbyrdes relationer. Vi vil se på, 
hvordan eleverne oplever, at digital mobning påvirker deres trivsel og lyst til at gå i 
skole, og også deres erfaringer med, hvordan det påvirker miljøet i en klasse og mel-
lem venner. 

Konsekvenser for den enkelte elev 

I undersøgelsen indgår elever med mange forskellige typer erfaringer, når det kommer 
til digital mobning og konflikter. Der er både elever, der har oplevet grov mobning 
over en længere periode, elever der en enkelt gang har modtaget f.eks. nogle ubehage-
lige sms’er, og mange forskellige varianter derimellem. Fælles for de fleste elever, der 
har været udsat for digital mobning, er, at de har oplevet stor negativ påvirkning, der 
både er grænseoverskridende og svær. Følelsen af at miste kontrol, og af at udvikle en 
frygt for, hvad der vil ske videre, er der uanset mobningens grovhed. En dreng, som 
kun har oplevet at modtage nogle sms’er i en kort periode, fortæller følgende:

”Man påvirkes jo af, at der sker de der dårlige ting med folk omkring en. Men lige så snart det 
rammer en selv, så rammer det sindssygt hårdt og man ryger bare helt ned. Det er meget 
hårdt at være i. Det kan gøre, at man ikke tør være sig selv, og at man bliver meget beskyt-
tende overfor, hvad man skriver og lægger ud og sådan noget.” (Dreng, 14 år)

Når vi skriver ”kun”, er det ikke for at nedgøre hans oplevelse, men for at understrege, 
hvordan digital mobning kan opleves som noget voldsomt, selvom selve indholdet i 
mobningen ikke er så groft. Denne dreng forklarede, at han godt vidste, at indholdet i 
sms’erne ikke var så alvorligt, men at han alligevel oplevede det som meget hårdt, da 
han modtog dem, fordi de kom så pludseligt og uventet, og fordi han ikke vidste, hvem 
der havde sendt dem. Disse bekymringer er typisk for det eleverne i undersøgelsen 
fortæller - digital mobning rammer hårdt, selvom den ikke er så grov.

Flere af de elever, som har været udsat for digital mobning, fortæller om fysiske og 
psykiske reaktioner på det, de har oplevet. Et fællestræk er, at mobningen har ført til 
hovedpine og/eller ondt i maven, og de beskriver, at mobningen fylder tankerne så 
meget, at der ikke er plads til at tænke på andet. En pige fortæller hvordan hun i en 
periode med mobning vågnede hver dag med hovedpine, og at det første hun gjorde 
om morgenen var at kigge på sin telefon, som lå ved siden af sengen. Hvis der var 
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ubehagelige beskeder på telefonen ville det påvirke hende yderligere, og det ville blive 
endnu sværere at stå op og gå i skole. 

Nogle af eleverne i undersøgelsen fortæller, at de har lavet et slags mentalt ”skjold” 
for at beskytte sig mod digital mobning. Skjoldet betyder, at de ikke længere bliver så 
påvirket. De har tidligere haft svære oplevelser, men i dag siger de, at det ikke længere 
rører dem, fordi de er blevet ”stærke”. I et interview talte en pige om, hvordan hun 
ville få det, hvis en gruppe piger i klassen oprettede en gruppe på Facebook, hvor hun 
ikke blev inkluderet: 

”Jeg ville være ligeglad. Så ville jeg gå over og sige ”fuck up!”, hvis de sat og skrev i den. Jeg 
er ligeglad, for jeg er stærk!” (Pige, 13 år)

Dette er et eksempel på en strategi, som flere af eleverne i undersøgelsen fortæller 
om – de beskytter sig selv ved at spille rollen som hårde og ligeglade. Denne elev for-
tæller, at hun bevidst har valgt at blive hård og ikke lade mobning og konflikter gå ind 
på hende. Hun oplever det selv som en nødvendighed, hvis hun vil undgå den frygt 
og det ubehag som mange af hendes klassekammerater oplever, og som hun også 
oplevede tidligere. En anden elev fortæller, at hendes veninde, som har været udsat 
for meget grov digital mobning, er blevet helt ”iskold” overfor andre for at beskytte sig 
selv. Hun distancerer sig fra andre unge, og har udviklet en ligegyldighed overfor sine 
klassekammerater. Veninden fortæller, at hun oplever det som trist, men nødvendigt. 

En elev i undersøgelsen, som har været udsat for rygtespredning af seksuel karakter i 
en ”sladdergruppe” på Facebook fortæller, at hun prøver at lade være med at blive så 
påvirket af det, men at det er svært:

”Jeg synes det er nederen, at folk skriver sådanne ting om mig. For selv om jeg ved, at det 
ikke er sandt, kan det få konsekvenser for mig senere. Man er bange for, at folk skal tænke, 
at jeg er sådan, og at hvis jeg møder nogen for første gang senere i livet, så tænker de ”ja, 
dig har jeg jo hørt lidt af hvert om!” Det der med at få lagt rygter ud om sig selv – det tager 
virkelig tungt på en. De tegner måske et rigtig grimt billede af en, og så begynder folk at tro, 
at man er sådan. Det gør mig meget ked af det.” (Pige, 15 år)

Digtale mobbefodspor

Digital mobning adskiller sig fra ”traditionel mobning” ved at beviset, for at en hæn-
delse har fundet sted, er lagret, og kan bruges igen og igen, også af personer man ikke 
kender. Det er ikke nyt at unge mennesker tester grænser og laver nogle ting, de ikke 
ønsker at hele verden får høre om, men det er nyt, at enhver lille ting kan dokumen-
teres. Når noget først er dokumenteret, er det meget kort vej til, at det havner i de 
forkerte hænder, og at det så spredes videre. En elev i undersøgelsen har set en video 
med hendes medvirken blive spredt på nettet, uden at hun har givet tilladelse til at 
indholdet blev optaget. Hun fortæller følgende om den efterfølgende tid:
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”Jeg lavede noget for over et år siden, og det har fulgt mig sådan cirka hver dag i over et år. 
Og mange af dem, der mobber nu, er folk jeg ikke en gang kender. Jeg fik en besked fra en fyr 
for nogle dage siden om den video. Og det ødelagde hele min dag. Man kan have det super 
sjovt med ens veninder og virkelig hygge sig, og så kommer den der besked, og så kan man 
bare ikke tænke på andet resten af dagen, fordi tankerne begynder at køre ”hvis han ved 
det, hvem ved det så ikke?” Og jeg kender ikke engang ham her, hvor ved han det fra? Så det 
kan virkelig ødelægge hele ens dag.” (Pige, 15 år)

  
Pigen beskriver videre, hvordan hun frygter at videoen aldrig vil forsvinde, og at den 
kommer til at blive ved med at dukke op i hendes liv fremover. Hun er blevet mobbet 
både i skole gennem grimme kommentarer og på de sociale medier, og hun fortæller, 
at mobningen har ført til, at hun ikke længere stoler på andre mennesker.

Vi ser altså, at konsekvenserne af digital mobning, for den enkelte elev, kan være 
alvorlige. 
Det kan føre til følelser af frygt og ubehag, som igen kan give fysiske reaktioner, og til 
at børnene lukker af for hinanden og bliver følelsesmæssigt hårde. 

Konsekvenser for skoleklasser

Digital mobning er ikke kun med til at skabe dårlig trivsel for den enkelte elev, men 
påvirker i høj grad også relationen børnene imellem – noget der fylder meget for ele-
verne i undersøgelsen. For det første fører konflikterne på de sociale medier ofte til, 
at selve stemningen i klassen bliver påvirket. En elev fortæller herom:

”Vi har en gruppe for klassen på Facebook – der er det rimeligt mange skænderier! Jeg mag-
ter det ikke – det er så træls. Og man har bare lyst til, at det skal gå over. Det er tit sådan at 
der er to grupper der skændes på Facebook, og når vi kommer i skole, så er det ingen, der 
snakker om det. Det føles mærkeligt, og det er ikke rart at være i.” (Dreng, 13 år)

Oplevelsen af, at der foregår en intens diskussion på de sociale medier, mens der i 
skolen er kold luft mellem eleverne, er noget mange af eleverne beskriver. Følelsen af 
den kolde luft gælder særligt for pigerne. Også ”almindelige” konflikter blandt elever 
vil kunne mærkes i elevernes klasser, men det unikke ved de digitale konflikter er, at 
der er et så stort publikum, som påvirkes af, hvad der skrives.  

Ubehagelige beskeder bruges til at skabe grupperinger 

For det andet bruges ubehagelige beskeder som en del af det sociale spil om venskaber 
og grupperinger blandt børnene. Flere af eleverne i undersøgelsen har oplevet at børn, 
de kender, har udgivet sig for at være en anden på de sociale medier, og har sendt 
beskeder som er beregnet til at skabe konflikter. At logge sig ind på andres konti, en-
ten ved hjælp af deciderede hacking-metoder eller ved at skrive noget fra en andens 
mobiltelefon, er almindeligt. Dette kan få store konsekvenser for børnenes relationer. 
En pige fortæller:

”Nogle gange bliver sociale medier brugt til at skabe splid mellem venner. Jeg kom for ek-
sempel en gang op at skændes med en veninde. Hun loggede sig så ind på min konto og 
sendte en grim besked til vores anden veninde, som så troede at den var fra mig. Og det 
skabte rigtig mange problemer. Sådanne ting sker tit og det er jo fordi man ikke kan være 
sikker på hvem der egentlig skriver.” (Pige, 14 år)
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Et andet eksempel er fra en klasse, hvor mange af eleverne oplevede, at få anonyme 
og ubehagelige beskeder fra en, som de selv vurderede måtte være en i klassen. En 
pige fik skylden for det og mistede derfor sine venner. Det blev ikke bevist, at pigen 
stod bag de ubehagelige beskeder, men det endte alligevel med, at hun skiftede sko-
le, fordi konflikten blev så stor. Eleven, der fortalte historien vidste stadig ikke med 
sikkerhed, om det var den pågældende pige, der havde sendt beskederne, og synes 
egentlig det var synd at den anden pige havde skiftet skole, fordi de var veninder. Sam-
tidig var hun ked af, at de ubehagelige beskeder var blevet sendt, og fortalte at det ville 
være svært at indlemme pigen i fællesskabet igen pga. den store konflikt. Historien 
illustrerer, hvor komplekst det kan være at finde ud af, hvad der egentlig er foregået, 
og hvordan mobning på de sociale medier kan være meget ødelæggende for en klas-
ses relationer. Anonymiteten kan påvirke tilliden eleverne imellem, og grovheden kan 
gøre, at konsekvensen af den manglende tillid bliver stor. 

Eleverne fortæller også at spørgsmålene på Ask.fm tit handler om at rangere sine 
venner, f.eks. efter udseende. Spørgsmål som ”hvem kan du bedst lide af x og y?” er 
helt almindelige. Børnene mener selv at denne type spørgsmål handler om at skabe 
splid og ødelægge venskaber, måske fordi man er jaloux, eller også kun fordi, man 
synes det er sjovt. 

Frygt for digital mobning skaber usikkerhed i klassen

For det tredje kan frygten for at blive udsat for digital mobning skabe en usikkerhed 
blandt eleverne, som gør at de holder sig tilbage socialt. Hvis en elev selv har været 
udsat for digital mobning eller har set, hvor alvorligt det kan være for dem der har 
været udsat for mobningen,  kan det føre til, at han eller hun bruger meget energi 
på at ”passe ind”. For eksempel fortæller en pige, der har været udsat for grov digital 
mobning, om hvordan mobningen har påvirket hendes væremåde i skolen: 

”Jeg har tillidsproblemer, for jeg ved ikke, hvem jeg kan stole på mere. Det handler meget 
om, hvem kan jeg stole på, og hvem kan jeg ikke stole på. Jeg har sorteret mange fra, fordi 
jeg ikke kunne holde det ud, det med at jeg ikke havde kontrol over, hvem jeg kunne snakke 
med, og hvem jeg ikke kunne snakke med. Så det har været svært for mig. Det har også væ-
ret svært for mig, at åbne op for andre. Jeg er sådan, ”hvad kan de bruge imod mig, og hvad 
kan de ikke bruge imod mig?” For nu blev det her jo brugt meget imod mig, og det gør det 
stadigvæk, så måske skal jeg passe lidt på med, hvad jeg siger. Så det gør, at man panikker 
ret hurtigt.” (Pige, 15 år)

Flere elever fortæller, at frygten for digital mobning gør, at de har udviklet en frygt 
for at skrive noget som kan misforstås, trykke ”like” ved de forkerte, ting eller poste 
et billede, som andre ikke kan lide. Det er ikke nyt, at en der tidligere har været udsat 
for mobning, er forsigtig i sin omgang med andre. Det nye er, at konsekvenserne for 
at ”træde ved siden af” kan blive meget store meget hurtigt, hvor frygten for samme 
bliver tilsvarende stor. 
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Når de voksne blander sig udenom, allierer eleverne sig med de populære 

Den fjerde måde eleverne i undersøgelsen fortæller, at digital mobning kan påvirke 
relationer i en klasse på, er at elever, der oplever at skolen eller forældrene ikke kan 
hjælpe dem, allierer sig med de populære elever for at undgå mobning. En pige, som 
har været udsat for grov digital mobning over længere tid, fortæller at hun har opgi-
vet håbet om, at lærere eller andre voksne kan hjælpe hende. Pigen bruger udtrykket 
”de blander sig udenom”, men hun er også opmærksom på, at det er svært for de 
voksne at gøre noget. Hun er nu blevet venner med en gruppe drenge, som er kendt 
for at være gode til at ”sætte folk på plads”, og håber det vil gøre, at hun får være i 
fred fremover. Hun fortæller også, at hendes veninde i håb om at kunne føle sig tryg, 
er blevet venner med en gruppe unge, som er kendte for at udsætte piger for digital 
mobning. Disse eksempler viser, hvordan alliancer og venskaber kan opleves som me-
get vigtige for børnene, hvis de voksne i børnenes liv ikke er i stand til at hjælpe dem 
med at håndtere digitale konflikter. 
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5. ELEVERNES MENINGER – HVAD MAN KAN GØRE MED DIGITAL MOBNING

Forældrenes rolle

Den digitale verden som børnene bevæger sig hjemmevant rundt i, er ny for deres for-
ældre. De har ikke selv været børn i den, og de kan derfor ikke bruge egne erfaringer, 
når de skal støtte og give råd til børnene. Medierne gengiver ofte skræmmende histo-
rier, om alt der kan gå galt på internettet. Dette kan føre til en oplevelse af at være 
magtesløs – det virker umuligt at beskytte de unge mod de farer, der er i den digitale 
verden, og for mange forældre er det derfor svært at vide, hvordan de bedst kan støtte 
børnene i deres digitale liv. Den forbundethed der er mellem børns ”almindelige” og 
digitale verden gør dog, at det alligevel er vigtigt, at forældrene involverer sig - både 
når det gælder de ubehagelige ting, og i den almindelige dagligdag.   

Forældrene har hovedansvaret 

De fleste elever i undersøgelsen mener, at forældrene har det største ansvar for at 
hindre digital mobning blandt børn og unge. De påpeger, at mobningen foregår hele 
døgnet og på alle mulige forskellige steder, så det er umuligt for lærerne at have et 
overblik over, hvad der foregår. Forældrene har hovedansvaret for børnenes opdragel-
se – og dermed også den digitale opdragelse. En elev svarer følgende på spørgsmålet 
om hvordan man kan arbejde imod digital mobning: 

I denne del ser vi på elevernes holdninger til, hvem der har ansvaret, når digital 
mobning skal modarbejdes, hvad eleverne mener om de voksnes rolle, og hvad de 
mener, skolerne og forældrene kan gøre for at stoppe det. Fælles for alle elever er, at 
de mener, at der ikke findes nemme løsninger, når det kommer til antimobbearbejde, 
- heller ikke når det gælder digital mobning. Mange af dem påpeger, at muligheden 
for at være anonym, og at der hele tiden kommer nye måder at mobbe på, betyder 
at man aldrig kan stoppe den digitale mobning helt. Der vil altid være nogle, der vil 
misbruge de muligheder anonymiteten giver for at skade andre. De er dog enige om, 
at mange begynder at mobbe digitalt, fordi de ”kom til at gå over stregen”, og at denne 
gruppe kan nås, hvis de gøres opmærksomme på hvor store konsekvenser, det kan 
have for de personer der mobbes, og de samtidigt lærer at kommunikere på en mere 
hensigtsmæssig måde. 

Elevernes meninger – hvad man kan gøre med digital mobning
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”Det er forældrenes ansvar at opdrage børnene anstændigt, så de ikke gør sådanne ting. Og 
det er børnenes ansvar at have nok disciplin til ikke bare at skrive noget, selvom man har 
lyst til det i øjeblikket. Jeg synes, det er vigtigt at forældrene sætter ind tidligt. For hvis man 
først taler om det, når ens barn er begyndt at sende sådanne beskeder, så er løbet kørt!” 
(Dreng, 13 år)

Denne dreng siger noget, som de fleste elever i undersøgelsen er enige i – det er 
vigtigt, at de voksne er opmærksomme på den gode digitale kommunikation allerede 
fra børnene begynder at bruge sociale medier. Eleverne fortæller, at man hurtigt kan 
udvikle dårlige vaner, og at det er svært at ændre sin ”skrivestil”, når den først er 
etableret. De er også enige om, at jo ældre eleverne bliver, jo mere vil de bestemme 
selv, også om det de foretager sig digitalt. Det er derfor vigtigt, at forældrene kommer 
på banen, mens børnene stadig godtager deres indblanden.

Flere af børnene er optaget af det de kalder ”popularitetskulturen” blandt unge men-
nesker. Higen efter at være populær er, ifølge børnene, meget problematisk. De be-
skriver en ensretning blandt børn og unge, hvor et pres om at gå i bestemt mærketøj, 
have det samme hår og de samme interesser fylder meget. De mener, at der ikke er 
plads til de unge, som falder udenfor denne ensretning, og at det kan gøre at flere 
bliver mobbet. Videre fortæller børnene, at de dynamikker som er på spil i den di-
gitale virkelighed (den store eksponering og tendensen til hurtigt at skrive negative 
kommentarer eller latterliggøre andre), er med til at gøre presset endnu stærkere. 
Elevernes opfordring til forældre er derfor, at forældrene lærer børnene, at være sig 
selv, og at det er okay at skille sig ud. De ønsker et stærkere fokus på, at forskellighed 
er godt, både så børnene selv bliver stærke og tør stå imod presset, og at de lærer sig 
at acceptere andre børn som de er. 

Forældrene bør tale med børnene om deres digitale liv

De fleste børn i undersøgelsen er enige om at et stort forældreengagement er vigtigt, 
og at forældrene bør vise at de er nysgerrige omkring børnenes digitale liv. Enkelte 
børn fortæller, at de synes forældrene ikke bør have noget med den del af deres liv at 
gøre, fordi det er privat, og fordi forældrene alligevel ikke kan forstå, hvad der foregår 
på nettet. Hovedvægten af børnene udtrykker dog, at forældrenes engagement er 
godt, og at et større engagement ville kunne hjælpe nogle børn til at blive mere be-
vidste om, hvilke konsekvenser det man skriver på nettet kan have, både for en selv 
og for andre.  

Eleverne fortæller, at deres egne forældrenes engagement først og fremmest handler 
om sikkerhed for børnene selv i forhold til hvilke billeder de deler, og ikke om det 
sprog de bruger, når de skriver til andre eller hvordan børnene kan undgå konflik-
ter. ”De regner med, at jeg opfører mig ordentligt” er den almindelige forklaring på, 
hvorfor forældrene ikke engagerer sig yderligere. Ifølge Elisabeth Staksrud (2013), tror 
mange forældre ikke, at deres egne børn kan være involveret i digital mobning. Hun 
mener dette er en af de store udfordringer, når det gælder om, at få de voksne til at 
deltage aktivt i arbejdet imod digital mobning. Også eleverne i denne undersøgelse 
mener, at forældre har en tendens til at tro, at deres børn opfører sig bedre på nettet, 
end de faktisk gør. 
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Det er DCUMs indtryk, at de elever som er mest forsigtige og bevidste om, hvad de 
poster på sociale medier, også er de børn som har haft forældre, der involverer sig i 
børnenes digitale liv. Flere af dem fortæller, at de jævnligt taler med forældrene om de 
risici, der findes på nettet. Her særligt om risikoen ved at poste billeder, som man ikke 
vil have at hele verden ser. Eleverne er generelt meget bange for at få spredt private 
billeder. De begrunder frygten med, at det ville være ubehageligt for dem både nu og 
senere hen når de gerne vil have et godt job.

Forældrene bør støtte børnene hvis de havner i konflikt

Flere af de elever, der har været involveret i digital mobning og konflikter, fortæller, 
at det har været vigtigt for dem at have forældrenes støtte. Mobningen rammer typisk 
hårdt, og det er godt for børnene at have en voksen i ryggen, også hvis de selv har 
noget af ansvaret for mobningen eller konflikterne. En dreng, som har været udsat 
for ubehagelige anonyme beskeder på SMS, fortæller om, hvordan hans forældre var 
vigtige for ham i den periode: 

”Da beskederne kom, blev jeg overrasket. Jeg blev forbavset over, at de pludselig kom, når 
jeg havde det så godt. Og så kom de pludselig og kunne få mig langt ned. For det gør de jo, 
sådanne mobbe-beskeder. Jeg skulle lige have lidt tid for mig selv og tænke lidt. ”Hvorfor vil 
nogen egentlig gøre det?” Jeg talte med mine forældre om det, og de sagde ”det er jo lige 
meget, hvad fanden han eller hun skriver, vi ved godt, hvordan du er indeni, og det er slet 
ikke sådan”. Så de støttede mig sådan virkelig, og det er jeg glad for. Hvis man bliver mob-
bet, så bør man tale med sine forældre om det. De er supergode til at backe en op om at få 
hjælp. De kan meget hurtigt få dig op at køre igen.” (Dreng, 14 år) 

Denne dreng fortalte, at hans forældre i forvejen havde et stort engagement i hans liv, 
både online og ellers, og at det derfor føltes helt naturligt at involvere dem. 

Der er også børn i undersøgelsen, der har været udsat for grov digital mobning, men 
som ikke har involveret forældrene. Forklaring på den manglende involvering er, at 
det ikke føles naturligt, fordi børnene i forvejen ikke talte med forældrene om deres 
digitale liv. Børnene følte sig derfor meget alene om det, der foregik, og fortalte at de 
f.eks. havde som strategi at indgå i alliancer med ”stærke” elever. Dette viser, hvor 
vigtigt et kontinuerligt engagement fra forældrene er – hvis der er åbenhed og nysger-
righed fra forældrenes side, er det også mere sandsynligt, at børnene vil have tillid til 
at forældrene kan og vil hjælpe. Mobbesagerne har dog ofte et seksualiseret indhold. 
Noget som kan gøre det ekstra svært for børnene at tale med forældrene om det. Tillid 
og åbenhed bliver desto vigtigere. 

Som beskrevet tidligere er digitale mobbesager ofte ikke så nemme at finde hoved og 
hale i, og tit er de samme børn både mobbere og ofre. Det er derfor vigtigt at børnene 
ved, at de har forældrenes støtte og hjælp, når en situation bliver svær, selvom de selv 
har skyld i konflikten. 
Enkelte elever i undersøgelsen fortæller om dårlige erfaringer med at inddrage for-
ældrene i mobbesager. De kender sager hvor mobningen er blevet værre, fordi foræl-
drene prøvede at løse det ved at tale med de andre børns forældre. Det gik ud over 
barnet, der havde ”sladret”. Deres råd til børn, der oplever mobning er derfor at søge 
hjælp hos venner. 
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Forældrene bør følge med i hvad børnene foretager sig

De fleste af eleverne mener, at forældrene bør holde mere øje med, hvad deres børn 
laver på de sociale medier. Forældrene kunne blandt andet gå ind på de sociale medier 
for at se, hvilke billeder børnene lægger ud, og hvad slags sprog, de bruger overfor 
andre. På spørgsmål om ikke dette ville påvirke deres følelse af at have et privatliv, 
svarer de, at det mest private holder de alligevel til den lukkede del af de sociale me-
dier (f.eks. Facebooks private beskeder), og at de derfor synes, det er helt fint at vise 
forældrene det samme, som de viser til resten af verden. Nogle af de ældste piger for-
tæller, at de har en regel om kun at poste indhold, de har det fint med, at forældrene 
ser, fordi de så ved at de holder sig indenfor det, de definerer som sikker opførsel på 
sociale medier. 

Flere af eleverne fortæller, at de er venner med deres forældre på f.eks. Facebook, og 
at det føles rigtigt for dem at være forbundet der også. Der er også elever, der siger at 
de ikke kunne finde på at være venner med forældrene. Det begrundes med, at disse 
børn gerne vil have et privatliv, og at de sjældent taler med forældrene om sit digitale 
liv alligevel, hvorfor de ikke ser grund til at involvere forældrene i det.

Om voksne som rollemodeller

Et andet aspekt ved den digitale verden, som optager eleverne, er hvilken type rolle-
modeller, de voksne omkring dem, er. De fleste kender til, hvordan debatfelterne på 
f.eks. nyhedssider ofte indeholder et grimt sprog. En pige fortæller om hendes indtryk 
af tonen på nettet: 

”De som skriver inde på avisernes sider sviner hinanden til! Og de er ikke engang børn! Og 
når der er valg, skriver de ”Du er fanden mig idiotisk, Lars Løkke!” og sådan noget. Jeg tænker 
at det er mærkelige mennesker. Og jeg tror børnene synes, det er cool og gerne vil kopiere 
det selv, når de læser det.” (Pige, 13 år)

Børnene lægger altså mærke til, hvordan den generelle tone er på nettet ude i sam-
fundet, hvor flere af dem udtrykker bekymring for, hvordan man kan stoppe digital 
mobning blandt børn og unge, når ikke engang de voksne kan lade være med at mobbe 
hinanden. Videre fortæller de om, hvor stor en påvirkningskraft det har for et barn 
at se at nogen, der er ældre end en selv, skriver grimme ord eller kritiserer andre 
offentligt. Flere af dem mener, at f.eks. Facebook burde indføre meget strengere regler 
for, hvad der er tilladt, og at det generelt set burde være forbudt at skrive anonymt 
på nettet. 

Børnene er enige om, at forældrene har et særligt ansvar i at være gode rollemodeller, 
både på nettet og udenfor. Hvis forældrene derhjemme højlydt kritiserer f.eks. kolle-
gaer, påvirker det også børnene. Børnene får fornemmelsen af, at det er acceptabelt at 
tale dårligt om andre. Den samme påvirkning gælder, hvis de voksne skriver grimme 
ting på f.eks. Facebook. Flere af eleverne fortæller også, at deres forældre er mindre 
kritiske end dem selv, når de deler billeder på f.eks. Instagram og Facebook, og at dette 
også er et område, forældrene burde være mere opmærksomme på. De synes, det kan 
være svært at skabe en kultur, hvor man altid spørger inden, man publicerer et billede 
af en anden person, hvis forældrene ikke selv overholder det. 
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Hvad kan skolerne gøre?

Der er stor forskel på, hvordan eleverne i undersøgelsen oplever, at skolerne håndte-
rer den nye digitale virkelighed. På nogle skoler er det slet ikke et tema, og på andre 
har de haft webetik og netbrug som emne. De elever der har deltaget i forløb om net-
brug, med emner som sikkerhed og etik på nettet, er generelt optaget af, hvordan de 
kan skabe et trygt miljø online. Vi har ikke information, om hvor lange forløb eleverne 
har været igennem, og vi ved heller ikke nok om indholdet (eleverne var indbyrdes 
uenige eller huskede ikke så godt), men det er tydeligt, at det at have været igennem 
undervisning om, hvordan man begår sig på internettet, har ført til en øget bevidsthed 
om den digitale verdens udfordringer. De elever, der fortæller, at de har haft et forløb 
i webetik, fremstår generelt som mere kritiske og bevidste internetbrugere. Disse 
elever fortæller også om færre digitale konflikter. 

Blandt de elever der har været udsat for digital mobning, er der flere som fortæller, at 
deres skole ikke har hjulpet dem med at løse problemerne. Flere fortæller om lærere, 
som ikke tager mobning så alvorligt, heller ikke den digitale. Eleverne føler, at lærerne 
har en tendens til at overlade problemet til eleverne selv:

”Voksne kan ikke gøre så meget… Mange voksne forstår ikke, hvorfor børn mobber, og de 
siger måske til dem, der bliver mobbet, at ”Dem der mobber har det dårligt med sig selv, så 
derfor skal I bare være ligeglade. Det er synd for dem, der mobber.” Men i virkeligheden er 
det ikke sådan. Det er ikke sådan, at alle dem der mobber selv har det skidt, nogen af dem 
er de mest populære!” (Pige, 14 år)

Denne pige beskriver noget som flere af eleverne fortæller – at dem der mobber digi-
talt, ikke er en homogen gruppe. Børnene fortæller både om socialt set svage elever, 
som de mener mobber for at hævne sig på nogen, der har mobbet dem, og om popu-
lære elever, som de mener mobber for at sikre en stærk social position. 

En grund til at lærere ikke handler, når de hører om digital mobning, kan være, at de 
ikke ved. hvad de skal stille op for at løse digitale konflikter. Det er et forholdsvist nyt 
problem, hvor indhold og form på mobningen ændrer sig hurtigt , hvorfor det er svært 
for lærerne at være på forkant. I tillæg er den voksne generation ikke vokset op med 
digitale medier på samme måde som nutidens unge. Det er således en fremmed ver-
den, hvor betydningen af likes, og det at vise sine venskaber online, kan virke underlig 
og være svær at forholde sig til.

Eleverne advarer imod brandslukningsarbejde

De elever, der ikke har modtaget undervisning om digitale medier, oplever typisk sko-
lernes arbejde imod digital mobning som brandslukningsarbejde – skolen sætter først 
ind, når skaden er sket. Til spørgsmålet om hvorvidt hans lærere taler med eleverne 
om netetik og digital mobning svarer en elev: 

”Nej, slet ikke. De taler om mobning, men det er mere det der er traditionel mobning. Hvis de 
f.eks. hører noget om noget, der er sket på nettet, så siger de ”det der skal han ikke skrive” 
og sådan noget, men de siger ikke mere end det.” (Dreng, 13 år)

Citatet er et eksempel på noget som flere af eleverne fortæller – lærerne siger, at 
de ikke skal mobbe hinanden digitalt, men de giver dem ikke redskaberne til at løse 
konflikterne, når de opstår. 

5. ELEVERNES MENINGER – HVAD MAN KAN GØRE MED DIGITAL MOBNING



DCUM RAPPORT OM 
DIGITAL MOBNING

035

Generelt savner eleverne, at lærerne blander sig i det, der foregår online, men de 
ønsker også, at de blander sig på en konstruktiv måde. Enkelte elever har haft dårlige 
oplevelser med at lærere har talt om bestemte mobbesager foran hele klassen som 
en del af undervisningen, hvor de føler, at enkeltelever er blevet udstillet. De synes, 
at det der foregår digitalt er privat, og at det skal løses privat, og ikke som en del af 
et undervisningsforløb. 

Om skolens håndtering af de svære sager med private billeder på afveje

Der er en bestemt form for digital mobning, som flere af eleverne synes, skolerne 
kan håndtere bedre. Det handler om skolernes håndtering af situationer, hvor private 
billeder af elever bliver spredt blandt mange. Det er ofte piger som oplever, at billeder 
kommer på afveje. Der er typisk tale om billeder uden, eller med kun lidt, tøj på. Man-
ge af historierne handler om piger, der har sendt billeder til en dreng, fordi hun troede 
de var kærester, og at hun derfor kunne stole på ham, og så er billederne blevet delt 
til flere. Med delingen mister man kontrollen over dem, hvor de kan i princippet blive 
ved med at florere på diverse hjemmesider på ubestemt tid. Andre historier handler 
om piger, der har haft billederne liggende på sin egen eller en venindes telefon. Tele-
fonen er så blevet hacket, og billederne er blevet spredt. 

Som voksen kan man hurtigt stemple dem, der sender letpåklædte billeder af sig selv 
som moralsk uansvarlige og opmærksomhedssøgende og tænke, at ”ungdommen nu 
til dags” er radikalt anderledes end tidligere generationer. Der findes dog et andet 
perspektiv på dette,  som er beskrevet i et speciale af Susanne Tvedergaard Kristensen 
(Cramon, 2013). Hun kalder det ”nutidens kærestebreve”, og argumenterer for at det 
er en moderne udgave af  helt almindelig ungdomsflirt. 

Uanset hvilket syn, man har på den nye tendens, er der ingen tvivl om, at det kan 
have store konsekvenser for pigerne, hvis deres billeder havner i de forkerte hæn-
der. De værste mobbesager, som børnene i undersøgelsen kendte til, handlede alle 
om billeder på afveje, hvor alle børnene var enige om, at det var en frygtelig svær 
situation at være i. Oveni ubehaget over at billederne er blevet spredt, oplever de, at 
skolerne har en tendens til at fokusere mere på, at pigerne skal være forsigtige, end 
på at det er forkert at dele billeder af andre. De oplever altså at skolerne ofte lægger 
ansvaret, og dermed skylden, på offeret fremfor på dem, der krænker. Dette oplever 
de som uretfærdigt, og de synes, at der skal være mere fokus på at deling af billeder 
uden samtykke rent juridisk er ulovligt, og specielt hvis disse billeder kan klassificeres 
som seksuelle, mens det faktisk ikke er ulovligt at have billeder af sig selv liggende. 
Børnene fortæller også, at de på den hårde måde har lært vigtigheden af  forsigtighed, 
men at den manglende reaktion overfor dem, der deler billeder, gør at denne gruppe 
netop ikke lærer af sine fejl.

Elevernes forslag til skolerne

Nogle af eleverne i undersøgelsen var ret opgivende i forhold til, hvad skolen kan gøre 
for at forhindre digital mobning. De oplevede den digitale verden som et lovløst sted, 
hvor voksne ikke kunne kontrollere noget, og de mente selv at den bedste strategi for 
at undgå at blive mobbet, var at alliere sig med de stærkeste og mest populære elever 
på skolen. På den måde ville de have nogen, der kunne forsvare dem, hvis de blev ud-
sat for noget, og de ville have en stor skare af støttespillere, fordi de populære elever 
har mange allierede. Heldigvis var langt fra alle elever så desillusionerede, og de ville 
gerne give sine bud på, hvad skolerne kan gøre for at modarbejde digital mobning. 
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Tidlig indsats med fokus på relationer

For det første fremhævede næsten alle elever, at arbejdet imod digital mobning bør 
begynde i de helt små klasser, fordi det er helt essentielt at de gode relationer og 
respekten for hinandens forskelligheder er tilstede, inden man begynder at bruge so-
ciale medier. De oplever det som, at man i de mindre klasser mobber ”traditionelt”, og 
så glider denne mobning over i at blive digital, når eleverne begynder at bruge sociale 
medier. Flere af eleverne fortæller, at de kommer fra klasser hvor sammenholdet er 
godt, og at de ikke kender til tilfælde af mobning i klassen, heller ikke digital mob-
ning. Fælles for disse elever er, at deres lærere fokuserer meget på klassens trivsel, 
f.eks. ved at de bruger tid på at tale med hinanden og lære hinanden at kende. Enkelte 
fortæller, at lærerne har sat anden undervisning til side for at fokusere på relationer, 
hvis der var en dårlig stemning i klassen, og at dette har hjulpet børnene til at udvikle 
et stærkt bånd. 

Undervisning i kommunikation og digitale medier

For det andet efterlyste eleverne mere undervisning om internet og sociale medier, og 
en generelt større opmærksomhed på digitale medier i de forskellige fag. De vil have 
mere viden om, hvordan man kan sikre sig imod ubehagelige oplevelser, og de vil 
have mere fokus på, hvordan man kommunikerer bedst muligt på de sociale medier. 
De talte om helt grundlæggende øvelser, hvor man f.eks. forsøger at tolke hinandens 
beskeder uden at bruge symboler til at tydeliggøre budskabet, og hvor man øver sig 
på at respondere på negative beskeder uden at optrappe en konflikt.  

Videre var der forslag om, at bruge en narrativ tilgang i arbejdet mod digital mobning. 
Eleverne mente at mange børn og unge ikke forstår, hvor meget det man skriver 
til hinanden kan påvirke, og at man ved hjælp af f.eks. rollespil eller teater kan øge 
bevidstheden om, hvor hårdt det rammer. Der var også forslag fra eleverne om at 
invitere personer, der selv har følt digital mobning på kroppen, til at give foredrag på 
skolerne. De havde erfaringer med at skolen havde inviteret foredragsholdere som 
havde andre voldsomme erfaringer (f.eks. ofre for spirituskørsel eller tidligere ban-
demedlemmer), og de var enige om at det havde gjort et virkelig stort og langvarigt 
indtryk på eleverne at høre disse historier.  

Eleverne mener altså at skolerne har en vigtig opgave når det kommer til at forhindre 
digital mobning, og nedenstående citat opsummerer det mange elever udtrykker: 

”Skolerne bør lave et ordentligt forløb, som handler om sociale medier. Forklare grundigt 
hvad der kan ske, at det virkelig kan såre. Mange ved det faktisk ikke, og de tænker ikke over, 
at det som er på skrift også er ægte. Mange skriver bare ”fuck dig!” uden at tænke mere 
over det. Der er nogle der begår selvmord efter at være blevet mobbet på nettet og nogle 
begynder at skære i sig selv! Og det er derfor, jeg synes skolerne skal lave det forløb, for 
det er altså mange som får det så dårligt af den type mobning, at det ødelægger hele deres 
liv. Det er altså ikke særlig fedt at komme hjem til en computer hvor 9 ud af 10 beskeder er 
sådan nogen hade-beskeder! Børnene er nødt til at lære om det, så de forstår, hvad det 
indebærer. Og begynd tidligt!” (Pige, 13 år)
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6. DCUMS ANBEFALINGER

Anbefalinger til skoler

Vær positivt indstillet til internettet og den digitale verden

DCUM anbefaler, at skolerne opmuntrer de ansatte til, at have et positivt syn på bør-
nenes digitale liv. Det er vigtigt, at der ikke udvikler sig en fælles forståelse af, at 
internettet og de sociale medier per definition er problematiske. Det er således vigtigt 
også at fokusere på de positive sider ved det digitale univers. Man kan ikke standse 
brugen af mobiltelefoner og computere, så fokus må være på, at medierne bruges på 
en positiv måde. Hvis børnene mærker en modvilje mod deres digitale verden, kan det 
føre til, at de lukker sig mere for de voksnes indblanding og engagement. Det bliver 
derfor sværere at hjælpe dem, hvis de får problemer.

Tænk digital mobning ind i skolernes antimobbestrategier

DCUM anbefaler, at alle skoler udvikler en plan for, hvordan de vil arbejde imod mob-
ning (for folkeskoler er sådan en strategi et lovkrav), og at digital mobning skrives 
ind i denne strategi.  Det er vigtigt, at både elever, forældre og skolens medarbejdere 
bliver opmærksomme på, at de forskellige former for mobning er tæt forbundet, og at 
også digital mobning er en stor udfordring for skolens fællesskab og elevernes trivsel. 

Undersøgelsen viser, at digital mobning er et emne, som optager eleverne i stor grad. 
Det påvirker deres trivsel og lyst til at gå i skole, da relationerne og stemningen i 
klassen også påvirkes. Samtidig udvikler samfundet sig i en digital retning, hvor det 
bliver mere og mere almindeligt at bruge mobiltelefoner, ipads og computere i under-
visningen og derhjemme.   
DCUM mener derfor, at arbejdet imod digital mobning er vigtigt, og noget der frem-
adrettet bør prioriteres højt. 

Eleverne i undersøgelsen mener, at både forældre og lærere kan bidrage positivt til 
at hindre digitale konflikter og mobning, og de efterlyser en mere konkret indsats i 
skolerne. Baseret på DCUMs undersøgelse, relevant forskning, samt praksiserfaringer 
fra to skoler, som arbejder særligt med elevernes digitale trivsel, har vi udarbejdet en 
liste med anbefalinger til, hvordan skoler og forældre kan håndtere den nye digitale 
virkelighed med fokus på at hindre digitale konflikter og mobning.

DCUMs anbefalinger
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Sæt tidligt ind med at fokusere på gode digitale vaner

DCUM mener, at en tidlig indsats mod digital mobning er vigtig, da de digitale vaner 
grundlægges tidligt. Børn begynder typisk at bruge ipads og mobiltelefoner til at spille 
på allerede inden, de begynder i skole og er samtidig hurtige til at påbegynde brugen 
af sociale medier, når de lærer at skrive. Danske børn begynder i gennemsnit at bruge 
internettet når de er syv år gamle (EU Kids Online, 2012), noget som er blandt det 
det tidligste i Europa. Vi anbefaler derfor, at skolerne allerede i de laveste klasser har 
forløb, hvor eleverne gøres bevidste om udfordringerne i skriftlig kommunikation. 
Det kan f.eks. gøres ved, at eleverne øver sig på at skrive beskeder til hinanden i et 
chat-program, og at disse udvekslinger bruges som grundlag for en snak om, hvordan 
der kan opstå misforståelser, når man kun skriver sammen. Der kan også fokuseres 
på at bruge et venligt sprog.  

Lav løbende undervisning i webetik og digital kommunikation

DCUM anbefaler, at skolerne jævnligt gennemfører undervisningsforløb med fokus på 
digital kommunikation og webetik. Dette kan eksempelvis ske en gang årligt, og bør 
blandt andet give eleverne muligheder for at øve alternative måder at reagere på i 
konfliktsituationer. 

Undervis i sikkerhed

DCUM anbefaler, at eleverne lærer, hvordan man ændrer privatlivs- og sikkerheds-
indstillinger, hvordan man anmelder billeder og videoer, og hvordan man blokerer 
andre brugere på både mobiltelefon, mail og de forskellige sociale medier.

Skab tydelige regler for hele skolen

DCUM anbefaler skolerne, at have helt tydelige regler for, hvordan man opfører sig 
digitalt. Disse regler bør være synlige og tilgængelige for alle elever og deres forældre, 
samt skolens personale. Eleverne bør informeres om disse regler årligt. Det kan være 
en fordel at inddrage ældre elever til at informere yngre, da de ældre elever kender 
den digitale virkelighed børnene lever i. Samtidig vil det være mere sandsynligt, at de 
yngre elever vil lytte, når der er ældre elever, der taler.

Lav fælles digitale regler i klassen

DCUM anbefaler, at hver klasse bruger tid på at udvikle deres egne klasseregler for, 
hvordan de vil opføre sig i den digitale verden. Disse regler kan være mere personlige 
end skolens fælles regler, og tage udgangspunkt i klassens egne oplevelser. Det er 
vigtigt, at eleverne i samme klasse har en fælles forståelse for, hvad der er acceptabel 
opførsel, så der hurtigt kan reageres, hvis nogen går over stregen. Klassereglerne bør 
opdateres løbende (f.eks. årligt) i takt med, at eleverne bliver ældre og i takt med, at 
de sociale medier ændrer sig.

Invitér til forældremøder om digital adfærd

Det er vigtigt, at forældrene inddrages i arbejdet imod digital mobning. DCUM anbe-
faler, at skolerne inviterer til forældremøder, hvor en medarbejder fra skolen fortæller 
om dynamikkerne i digital mobning, samt faciliterer en fælles snak om børnenes di-
gitale liv. Der kan opstilles forskellige digitale dilemmaer, som forældrene diskuterer 
og tager stilling til, og forældrene kan tale om, hvorvidt de skal have fælles regler for 
børnenes netbrug. Forældrene har typisk vidt forskellige erfaringer med sig, og det er 
vigtigt, at man som klasse skaber en fælles forståelse for, hvad digital mobning er, og 
hvor alvorligt det er for dem der rammes. 
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Afhold informationsmøder for de ældre elever om relevant lovgivning 

Det er vigtigt, at eleverne er klar over hvilke konsekvenser deres opførsel i den digi-
tale verden kan få for dem. Mange elever har svært ved at se, at love og regler også 
gælder i den digitale verden, og det kan komme som en overraskelse, at ens digitale 
handlinger faktisk kan være strafbare. DCUM anbefaler derfor, at skolerne, i samar-
bejde med SSP, afholder et informationsmøde om den relevante lovgivning (f.eks. om 
trusler, deling af billeder og børneporno) inden børnene fylder 15 år. Den der taler kan, 
med fordel, være en uniformeret politibetjent, og der bør være mulighed for at stille 
spørgsmål og debattere.  

Anbefalinger til forældre

Vis interesse for børnenes digitale liv

DCUM anbefaler, at forældre viser engagement og nysgerrighed i forhold til børnenes 
digitale liv helt fra børnene er små. Det er vigtigt, at der ikke opstår et skel mellem 
børnenes aktiviteter online og de øvrige fritidsaktiviteter. Det hele hænger sammen, 
og forældrenes deltagelse og engagement er vigtigt på begge fronter. Det naturlige 
spørgsmål om hvordan barnet har haft det på skolen bør også inkludere børnenes 
online liv – ”hvordan har du haft det på internettet i dag?” 

Vær i stand til at hjælpe

DCUM anbefaler, at forældre bruger tid på at sætte sig ind i de forskellige sociale 
medier, så de er bedre i stand til at hjælpe børnene, hvis der opstår behov for det. For 
mange voksne kan børnenes digitale verden virke helt uoverskuelig, så man kan nemt 
få lyst til at give op. Det er dog vigtigt, at børnene har voksne omkring sig, der kender 
helt konkrete måder at beskytte sig selv på. F.eks. bør de vide, hvordan man blokerer 
andre brugere, hvordan man ændrer sine private indstillinger, og hvordan man anmel-
der f.eks. billeder eller videoer. 

Vær tydelig og konkret

DCUM anbefaler, at forældre er helt tydelige omkring hvad, der er acceptabel opførsel 
i den digitale verden, så børnene kender konkrete eksempler på, hvad de må og ikke 
må. Det er vigtigt, at det er helt tydeligt for dem, hvor grænserne går.  

Vær en god rollemodel

DCUM anbefaler, at forældre er bevidste om, hvilke signaler, man sender til børnene 
gennem egne netvaner. Dette gælder både i forhold til at dele billeder af andre uden at 
spørge om lov, at dele meget private billeder af en selv og at bruge et ordentligt sprog 
i kommunikationen til andre. Man bør huske, at internettet er offentligt, hvor børnene 
kan læse med. Det er derfor vigtigt, at fremstå som en god rollemodel. 
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Nyttige links

Medierådet for Børn og Unge har, i samarbejde med bl.a. Red Barnet og Center for Digital 
Pædagogik, udgivet en forældreguide, som er målrettet forældre til 7 – 12-årige børn. 
Den kan findes her: http://issuu.com/detfi/docs/foraeldreguide?e=1006250/30827420

Forslag til undervisningsforløb om webetik kan findes på EMU Danmarks Læringspor-
tal: http://www.emu.dk/modul/webetik-idékatalog#

Red Barnet og Det Kriminalpræventive Råd har lavet en oplysningsside om tryg brug 
af net og mobil, som er målrettet elever i 4. til 9. klasse. Der er også information og 
øvelser rettet imod SSP, AKT, lærere, pædagoger og forældre: 
http://www.sikkerchat.dk 
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