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Skjult mobbing .
- avdekking og tiltak som virker i Mst.  



Hvorfor er vi i mst opptatt av mobbing:

• Mobbing/utestenging er ofte en av mange faktorer til 
henvisningsatferd i mst saker.  

• Sekvenser og funksjonell analyser i saker avdekker hva som 
ligger bak ungdommens problematferd. 

• Skoleskulk og skolevegring kan være en  følge av 
mobbing/utestenging.
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Mobbing:  Hovedelementer

• Mobbing er negative handlinger fra en eller flere rettet mot et 
offer.

• Mobbing pågår over tid.

• Mobbingen forutsetter et ujevnt styrkeforhold mellom offer og 
plager(e). 
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To typer aggresjon 
• Voksne som skal stoppe mobbing må forstå og kunne 

identifisere barn og unge som bruker «proaktiv aggresjon» 

• Reaktiv aggresjon: tendens til å bli sint i møte med 
provokasjoner, sinne fører til negative handlinger. Forskning viser 
disse barna/unge er mest utsatte for utstøting fra jevnaldrende. 
De er sårbare og egnede mål. Aggresjonen vises andre steder og 
kan dermed virke som den kom ut av intet.-

• Proaktiv aggresjon er ikke utløst av aggresjon eller frustrasjon 
slik som reaktiv aggresjon. Belønningen disse barna/unge ønsker 
er ofte makt over offeret, og tilhørighet innad i jevnaldergruppa. 
Mobbingen er uprovosert og målbevisst. Ofte når voksne ikke ser.
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Verktøy for å avdekke mobbing :
Ved mistanke om mobbing i en klasse : 

Bruke for eksempel sjekkliste fra Stopp mobbing /Erlend Moen 

Lettere å avdekke hvem som utfører mobbing enn hvem som er lederne. 
(ofte 3 stk )Klassemiljøundersøkelse Hvem er utenfor? Hvem bestemmer 
(kongen, dronningen)hvem er populær, hvem ser elvene på når det skjer 
noe uventet

- Sosiometrisk undersøkelse. Dvs måling av de sosiale relasjonene i en 
gruppe/klasse. Gir svar på : Hvem er inne? Hvem er ute? Er en klasse 
preget av klikker? Hvilken klikk er dominerende ?Hvem er populær og 
hvem er isolert? 

- -Observasjon – Lærere trenger trening i observasjonsmetodikk i 
utdanningen. – funksjonell analyse!
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Eksempel på mst  jobb inn i skolen:
• -
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Jenta vil 
ikke på 
skolen

Sa hun var utsatt 
for vold hjemme, 
stemte ikke ville 

«bort»

Fortalt til lærer, 
helsesøster at hun 

ble utsatt for 
mobbing  pri 

1,m,f,jentaForeldre 
snakket dårlig 

norsk –skeptisk 
til BVT 

Autoritær 
foreldre stil. 

Jenta følte seg 
ikke hørt noen 

sted.

Skolen trodde 
ikke på jenta.. 

Opplevde henne 
som 

manipulerende

Manglende 
kompetanse 

på hva en ser 
etter på skolen

2.pri

Ikke effektiv 
kommunikasjon 

skolen - hjem



Intervensjoner i klassen:
• Iverksatte observasjon. På bakgrunn av hva jenta fortalte.

• jente gruppe (observasjon) 

• oppfølging av mobberne ( ros for ønsket atferd, belønning og 
trene på inkluderende atferd)

• Foreldre involvert. Felles aktiviteter laget til hjemme, svømmehall 
osv.

• Mobbing skal aldri behandles som en konflikt. 
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Intervensjoner som er virksomme:
• Konsekvenstrapp: 1. sendes hjem. 2. møte med foreldre neste 

dag, 3.  tilpasses alvorlighetsgrad.

• Oppfølging av mobberne ( ros for ønsket atferd, belønning og 
trene på inkluderende atferd)

• Skolen tar tilbake makten – klasseledelse. (best muligheter for å 
lykkes etter ferie, nytt skoleår er gode tidspunkter for å sette ny 
standard for elevmiljøet

• Prosjektledelse i skolen er viktig. Bruke paragraf 9A.

• Fokus på individuelle samtaler, ny plassering i rommet, grundige 
inspeksjonsrutiner, styrking av voksen kontroll i 
overgangssituasjoner.

• Voksne som har vakt: Positive kommentarer, sette i gang 
aktiviteter, være dommere, følge med på regler i lek/samspill. 
Rapportere til prosjektleder. 
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Arbeid med skolevegring i 
MST

Et eksempel fra praksis



MATS 15 
ÅR

Skolefravær over 3 
år

Sosial 
tilbaketrekning

Gikk kun ut på tur i 
skoletiden 

(unngåelse)

Låste døren for alle 
«hjelpere»

Skolevegringsteam 
og PPT vært inne i 

mange år
Ingen utslag ved 

traumekartlegging

Tilsynelatende 
gode kognitive 

evner 
Ikke rus eller andre 

utfordringer
Ressurssterk 

familie



Angstproblematikk

Ikke diagnostisert –
ingen tilgang til 
gutten

Unngåelsesatferd 

Somatisk årsak var 
starten på fravær

Psykoedukasjon til 
gutt og familie

Eksponeringsterapi 
gjennom familien



Sosial 
tilbaketrekning 
(lå for det meste 
i sengen)

Foreldre fikk oppgave 
å tilrettelegge for 
aktivitet ukentlig

Utvidet familie ble 
koblet på

Internett avstengt på 
dagtid



Ingen kontakt 
med 
jevnaldrende

Foreldre hadde 
tidligere tilrettelagt for 
aktiviteter – gutt blitt 
mer motvillig etter 
hvert

Tett kontakt med 
skole

En del av 
eksponeringsterapien 
– startet alene på 
skolen, deretter 
kontakt med en 
annen elev. 



Ikke strukturert 
tiltak-mange 
samarbeidsmøter

Terapeut pådriver for å 
få plass på alternativ 
skole

Tett kontakt med ppt, 
tidligere skole, 
barnevernstjenesten 
og ny skole.

Møter med klare 
planer for hva som 
skulle gjøres mellom 
møter

Økt hjem- skole 
kommunikasjon

Skole med på 
eksponeringsplan   



Skole gitt 
opp

Klare avtaler med ny skole

Tett kontakt

Konkrete oppgaver 
mtp eksponering

Møte utenfor skolen 
første gang
Omvisning andre gang
Møte kun en lærer de 
første gangene



Foreldre 
rådløse –
ulik tro på 
endring

Mor hadde tatt over 
alle oppgaver –
terapeut koblet far på

Arbeid med 
motivasjon- foreldre 
måtte ha troen 

Hjelp til å se på de 
små stegene

Tett kontakt med 
terapeut – kunne ringe 
når som helst. 



Gutt gitt 
opp

Sist men ikke 
minst!

Lette etter 
unntaket, hvor var 
motivasjonen?

Gutt hadde en 
«drøm» om hva 
han ville bli

Terapeut tok med 
tilrettelagte 
oppgaver knyttet til 
dette- veiledet far

Samarbeid med 
skole om å få til 
besøk på senter 
knyttet til dette

Solgte dette inn til 
gutten

Foreldre gode 
motivatorer – fikk 
positive 
tilbakemeldinger

Foreldre ga ikke 
opp ved motgang
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