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Ytterligere informasjon bakerst i bladet

Alle barn kan bli mobbet. Det som 
trengs, er en som mobber. Barn som 
mobber, mangler ofte empati og er flinke 
til å gjette hva andre tenker (1). Dette gir 
dem et forsprang i forhold til andre barn. 
De kan lure andre og få lærerne til å tro 
at det var den andre som begynte (2). 
Gutter som mobber, bruker fysisk makt, 
jenter har mer psykologiske metoder (3). 
Jenter blir mobbet av både jenter og gut-
ter, hvilket kan forklare at de rapporterer 
mer plager. Les mer om mobbing på side 
1941.

Mobbing forekommer ikke bare mel-
lom barn eller på skolen, det skjer også 
mellom søsken og på arbeidsplasser. 
I en dansk bok, Undtagelsen, forteller 
forfatteren Christian Jungersen om en 
mobbeprosess som utvikler seg på en 
arbeidsplass (4). Denne prosessen viser 
seg å ha mye til felles med den proses-
sen som kan lede til folkemord. Junger-
sen refererer til en rekke sosialpsykolo-
giske eksperimenter som viser at målet 
er å isolere offeret. Når offeret er isolert, 
kan mobbingen fortsette uforstyrret.

Det er vanskelig å forhindre at mob-
bing begynner, men vi kan stoppe selve 
mobbeprosessen. Barn må ikke isoleres 
i skolegården! Venner beskytter mot 
mobbing. Hvis barnet ikke beskyttes 
og får hjelp, er det en stor risiko for at 
det utvikler en negativ selvoppfatning. 
Omtrent halvparten av pasientene 
i voksenpsykiatrien ble mobbet på skolen 
(5). Derfor er forebygging viktig.

Gunilla Klensmeden Fosse
gunilla.fosse�ntnu.no
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Sykkelrittet Tour de France var mer enn vanlig preget av dopingskandaler denne 

sommeren. Det sier ikke lite. Sannsynligvis er det flere som husker navnet på dem som 

ble tatt i juks enn hvem som vant. Antidopingjegerne var også på plass på Ekebergsletta 

under Norway Cup. Men dopingproblemet dreier seg om mye mer enn idrettsutøvere 

som vil jukse seg til seier, penger, heder og ære. Ifølge Antidoping Norge er det en 

dramatisk økning i bruk av dopingmidler blant friske unge gutter og jenter. Målet er 

ikke en plass på landslaget, men en kropp som likner idealene vi blir presentert i filmer, 

blader, fjernsyn og reklame. Dette kan få alvorlige helsemessige konsekvenser for den 

enkelte – og den stadig mer omfattende bruken av dopingmidler er et symptom på en 

samfunnsutvikling som ikke er sunn.


