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Vanligare att flickor inte blir av med
mobbningen
Flickor som blir mobbade i lågstadiet löper 2,5 gånger större risk än pojkar att behålla problemet när
de blir äldre. Detta enligt ny brittisk forskning, skriver Science Daily.
Studien utfördes vid University of Warwick och University of Hertfordshire under ledning av Dieter
Wolke, professor i utvecklingspsykologi. Forskarna intervjuade 663 barn i åldrarna 6 till 9 år om deras
erfarenheter av mobbing, i den meningen att man blir utsatt för våld och fysiska och verbala hot.
För att få en bild av klassens hierarki bad de även barnen att namnge de tre klasskamrater de tyckte
bäst om. Barnens föräldrar bidrog också med sin bedömning av barnens beteende och hälsa. En
uppföljning av detta gjordes sedan när barnen blivit 10-11 år.
Resultaten visade att flickor som blir utsatta för mobbing vid sex års ålder löper en betydligt större risk
att vid tio års ålder fortfarande utstå problemen. Risken var 2,5 gånger så stor i jämförelse med pojkar.
Något som studien också visade var att mobbningens natur förändrades allteftersom barnen blev äldre
- från att på lågstadiet ha handlat om fysisk mobbning och direkta hot till att på mellanstadiet mer
vara inriktat på social mobbning, det vill säga genom ryktesspridning och utfrysning.
Av de barn som deltog i studien bytte 171 stycken skola. Och i jämförelse med alla deltagare i studien
var det 9 procent mer troligt att de som flyttat varit utsatta för social mobbning. Dieter Wolke kunde
konstatera att de barnen som hoppade av hade de haft betydligt färre vänner än övriga och gick i mer
hierarkiskt ordnade klasser. – Resultaten indikerar att några av de som blivit utsatta för mobbing
tidigt förblir offer för mobbningen under en längre tid. Det visar att utvecklingen och genomförandet
av åtgärdsprogram för att hjälpa de utsatta ur situationen verkligen behövs, sa Dieter Wolke. Han
tillade även att skolpersonal, hälsopedagoger och föräldrar bör vara uppmärksamma på dålig fysisk
och psykisk hälsa hos barnen, eftersom problem på de områdena utgör riskfaktorer när det gäller att
bli eller fortsätta vara offer för mobbning.
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