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Synet på mobbing i høyere utdanning 
sett fra studentenes synsvinkel 

Mobbing i høyere
utdanning er like 

fraværende
 som  Gud er  for 

en ateist

   Folk lar seg 
fornærme av en 

minste fjert 

På et universitet føler jeg at 
man er voksen nok til å ikke 
mobbe andre! Jeg har ikke 
sett selv at noen har blitt 
mobbet her på bygget. Det 
finnes selvfølgelig personer 
som er sosialt tilbakestående 
eller lignende, men disse blir 
ikke mobbet, men bare ikke 
snakket til. Thats´s life.



Dette er svært utbredt 
og bagatellisert av 

studenter og ansatte. 
Ikke at psykisk miljø 
noen gang har blitt 

tatt på alvor... dette er 
et kjempe fint 
initiativ! Takk!

   Har opplevd at en 
medstudent har 
blitt mobbet av 
foreleser, og det 
har påvirket 
studentens 
psykisk helse

Dette ser jeg  og 
hører daglig på 

universitetet: Negativ 
omtale av andre, 
ekskludering fra 
gruppe, psykisk 

mobbing som blikk, 
holdning til andre og 
negativt kroppsspråk 
som signaliserer at 
du ikke er god nok.



•«Mobbing  er 
handlinger   som  

hindrer  

opplevelsen av å høre til,  

å være en betydningsfull 
person i fellesskapet  

og muligheten til 
medvirkning.»

Lund, Helgeland & Kovac, 2017



   
En på mitt studie er utsatt for mobbing av en 

medstudent over lengre tid. Han snakker 
stygt om ham, og stønner når han sier noe i 
klassen uten at foreleserne griper inn. Derfor 

er det blitt tydelig for meg at det mangler 
retningslinjer slik at lærerne og vi studentene 

vet hvordan vi skal kunne ta tak i 
utfordringen. Det er skummelt å si ifra, for en 

vet jo aldri hvordan det vil gå...

Hvor ligger ansvaret?



Metode

- 3 universiteter og to høgskoler har deltatt.  
- 3254 studenter totalt 

- Spørreskjema 
- Individuelle intervjuer av 10 studenter 

- 3 fokusgruppeintervjuer på tre ulike institusjoner,  
5 informanter i hver gruppe



27% 34%

22%

9% 5% 3%

47% 

31% 

32% 

24% 

8% 

3% 2% 



Mobbing på universitetet



Nei
93% 

Ja 6%

9% 15% Ja 6% 



41%

79%

3%

41%

71%

4%

(Mulighet til å krysse av på flere)

3% 

41% 

71% 

4% 



49%

27%

24%

15%

28%

(Mulighet til å krysse av på flere)

47%

30%

29%

22%

28%

47%

30%

47% 

30% 

29% 

22% 

28% 

(Mulighet til å krysse av på flere)



Dersom jeg eller noen rundt meg opplever mobbing fra 
studenter eller ansatte, vet jeg hvor jeg skal  

henvende meg



   
¥ Har vært vitne til mobbing i forelesningssalen. Det 

var ikke noe kjekt, og vanskelig å forholde seg til. 
Slikt skal ikke forekomme blant voksne folk. Ved et 
tilfelle var det godt å få se at studenten(offeret) 
ordnet opp for seg selv.Han reiste seg opp og sa 
ifra at han ikke ville bli behandlet slik, og bli 
snakket til på den måten.  Det var nesten så han 
oppdro læreren. Ble svært stolt av å se hvordan 
han ordnet det. Det tør nok ikke de fleste. Ikke fullt 
så fornøyd over meg selv som ikke tør å støtte de 
som opplever det, men bare trekker meg tilbake og 
blir stille og livredd for å bli utsatt for det samme. 



Forelesere må ta styringen å dele inn i arbeidsgrupper i stedet for å si at 

"det anbefales å arbeide i grupper". Da kommer jo alle i en gruppe og 

dermed inn i det sosiale miljøet. Det kan være vanskelig å finne en 

gruppe når man ikke en gang vet hvem ens klassekamerater er. Vi 

trenger ansatte som leder an, spesielt i begynnelsen av semesteret. Det 

tror jeg ville bety mye for at alle kunne kjenne seg inkludert.

__________________________________________________

GRUPPER



Løsning 
• Det skjer mobbing på 

universitet, og jeg skulle 
ønske det ble tatt mer 
opp i de enkelte studier, 
uansett hvilket fag man 
tar. Jeg skulle ønske vi 
fikk mer informasjon om 
hvor man kan henvende 
seg o.l., det burde også 
vært tydeligere i 
studiestart uka.

   
Man må gjøre en 

egen innsats for å bli 
inkludert når vi er 

såpass voksne som 
vi er. Vi kan ikke 
lenger tvinges til 
omgås med alle

«Sånn har vi det her! 
Det forventer vi av 
deg. Dette kan dere 
forvente fra meg.» 
Slike tydelige 
budskap burde 
formidles fra dag en 
fra alle som 
underviser her.


