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Bliver dit barn mobbet? Eller mobber det andre børn?
Når et barn mobber et andet barn, er det altid et tegn på mistrivsel, mener familiepsykolog Ulla 
Dyrløv.  Foto: Jens Nørgaard Larsen
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Mange af nutidens børn er 
kommet i klemme mellem 
forældre, der på den ene 
side er stressede og der-
for ikke er nærværende, 
og som på den anden side 
samtidig er meget opta-
gede af at beskytte deres 
børn mod alt, hvad der gør 
ondt.

Det siger familie-psykologen 
Ulla Dyrløv, der blandt andet 
er forfatter til bogen ’Pilot for 
dit barn’:

»Mobning er altid tegn på 
mistrivsel. De, der mobber, 
trives ikke godt. Mobbere 
mangler nærværende voks-
ne, der kan tale med dem, 
og som er ægte interesseret 
i deres liv. De får for lidt op-
mærksomhed på den ’rare’ 
måde, hvor forældrene bare 
er sammen med dem, og hyg-
ger med dem, og lærer deres 
venner at kende. Hvor der er 
ro, og hvor de laver noget og 
taler sammen. Den opmærk-
somhed, mange børn og unge 
får i en verden, hvor både 
forældre, men også lærere og 
pædagoger er meget stresse-
de, er ofte noget med, om de 
klarer sig godt fagligt, eller om 
de får det samme som de an-
dre børn og unge. Debatten 
om dyrekortene fra Føtex er 
et godt eksempel,« siger Ulla 
Dyrløv til BT.

»En del forældre er også 
meget overbeskyttende og 

pylrede. For eksempel i for-
hold til alt, hvad der kan gøre 
det mindste ondt, og den 
naturlige modgang, der uvæ-
gerligt giver nogle knubs og 
sorger i livet. Alt det skal helst 
undgås, og samtidig bliver 
børn og unge sluppet fuld-
stændig fri på andre fronter. 
Nede i centeret eller foran 
computeren, hvor de nær-
mest har frit spil, og ingen 
følger med i, hvad de egentlig 
laver,« siger Ulla Dyrløv.

Hendes forklaring på, at 
mobning er så udbredt på de 
sociale medier som Snapchat, 
Twitter og Instagram, er, at 
det er nemt og tilsyneladende 
ufarligt.

Mister selvværd
»Det er nemt, fordi det fore-
går bag en skærm uden fysisk 
kontakt, og samtidig gør af-
standen børn og unge min-
dre menneskelige. I stedet for 
at have venner med hjem el-
ler lege med dem i nærheden, 
så er de sammen med deres 
venner på nettet på de sociale 
medier, hvor der ikke er voks-
ne i nærheden.«

De værste effekter af mob-
ning handler om, at ofrene 
mister deres selvværd og tro 

på sig selv, mener Ulla Dyrløv:
»Når børn bliver mobbet, 

kommer de i tvivl om deres 
egen virkelighedsopfattelse.

Hvis en dreng bliver kaldt 
bøsserøv tilstrækkeligt man-
ge gange, kommer han i tvivl 
om sit eget ståsted, og hvad 
han egentlig er.

Og hvis en pige får at vide, 
at hun er grim eller tyk, så be-
gynder hun til sidst selv at tro, 
at det er sådan. Børn mobber 
typisk, fordi de selv bliver be-

handlet dårligt. Af deres for-
ældre, søskende, eller det kan 
også være af en pædagog eller 
en lærer.

Jeg har hørt grufulde histo-
rier om lærere, der har sagt til 
elever, at de ingen fremtid har, 
eller har kaldt eleverne for 
mongoler.

Tegn på mistrivsel
Mobning er altid et tegn på, 
at børn mistrives, og er et råb 
om, at der er noget galt. Og 
grunden, til at børn mobber 
andre børn, er ofte for at blive 
hørt eller set, og for at opret-
holde den status, de har fået 
blandt de andre børn. Mens 
medløberne ofte gør det for at 
undgå selv at blive mobbet,« 
siger Ulla Dyrløv. 

Derfor mobber 

Sådan undgår du,
at dit barn bliver mobbet:
1: Hvis man tilbyder sig selv med ordentligt 
nærvær, så er der ikke nogen, der har en kon-
kurrent i overforbrug af nettet. (børn bliver aller-
mest glade, når de spiller brætspil med forældre 
og/eller søskende).

2: Læg mærke til, om dit barn er et let mobbeof-
fer og kan virke ’irriterende’. Hvis det klovner for 
meget, er pattebarnsagtig, afbryder meget, er 

for optaget af at behage, eller er for ivrig efter 
at få andres accept.

3: Tal med dit barn og brug eventuelt billedet 
på katteadfærd kontra hundeadfærd. En kat er 
sin egen, går med halen i sky, tror på sig selv, og 
har sin egen værdighed. En hund er logrende, 
ivrig efter at behage, kan let trænes og manipu-
leres, og finder sig måske i mere.

4: Børn, der bliver mobbet, skal vide, at de altid 
kan tale med en voksen: Far, mor, faster, mor-
mor, læreren eller sine store søskende.

Sådan holder du dit barn
fra at mobbe andre:
1: Skæld ikke dit barn ud, men hold følelserne 
ude så vidt muligt, og vis dit barn, at det er dig, 
der styrer og har overrblikket.

2: Tag kontakt til mobbeofferets forældre, og 
tal om det forældre til forældre.

3: Få dit barn til at mødes med offeret og sige 
undskyld, alternativt skrive et brev med en und-
skyldning.

4: Bed offerets forældre kontakte dig, hvis det 
ikke ophører eller hvis det begynder igen.

 
Guiden er udformet af familiepsykolog og fore-
dragsholder Ulla Dyrløv, der har skrevet bogen 
’Pilot for dit barn’. I dag udkommer ’Det profes-
sionelle kram’, om fagfolks ansvar i forbindelse 
med mobning og anden mistrivsel hos børn og 
unge.

Mistrivsel og stressede forældre 
er hovedårsagen til mobning

’’ Det er nemt, fordi det 
foregår bag en skærm uden 

fysisk kontakt, og samtidig gør 
afstanden børn og unge mindre 
menneskelige
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