
Når børn og unge 
chikanerer elektronisk



De sociale medier er nye medier for 
ytringer. I virkeligheden er der ikke 
meget nyt under solen. De sociale 
medier åbner bare for nye måder at 
få andre i tale på, for nye måder at 
give konstruktive bidrag på og for 
nye måder at dele data på. Men 
også nye måder at dumme sig på, at 
være perfid på, at svine andre til på.

Det er ikke ligegyldigt, hvordan man 
fører sig frem på internettet. Der må 
og kan stilles rimelige krav til, hvor-
dan man til- og omtaler andre. Der 
er i den forbindelse 2 perspektiver: 
Hvordan bliver vi som offentligt an-
satte genstand for andres ytringer, 
og hvordan ytrer vi os selv på inter-
nettet – i tjenstligt øjemed og som 
private personer.

FTF har i to år – fra 2012 til 2014 
– haft en arbejdsgruppe til at ana-
lysere problemstillinger vedrørende 
chikane mod ansatte på de sociale 
medier. I arbejdet deltog en række 
FTF-organisationer, herunder Dan-

marks Lærerforening, som havde 
2 medlemmer i arbejdsgruppen. 
Arbejdet mundede ud i en kortfattet 
guide til tillidsrepræsentanter og et 
mere udførligt idékatalog til organi-
sationerne. Dokumenterne findes på 
FTF’s hjemmeside. 

Fokus i FTF’s pjece er håndtering af 
situationer, hvor ansatte bliver kræn-
ket af andre. Denne fremstilling er 
tænkt som et supplement til FTF’s 
publikationer. Vi retter fokus mod 
de tilfælde, hvor der er børn – for 
eksempel elever på en skole – der 
krænker andre. 

Vi begynder med en række eksem-
pler og foreningens kommentarer til 
dem. Dernæst giver vi foreningens 
anbefalinger til, hvordan sager om 
elevers krænkelser af andre kan og 
bør håndteres. Eksemplerne er alle 
hentet fra den virkelige verden. De 
fleste har vi velvilligt fået fra Dan-
marks Lærerforenings kredse. Vi 
siger tak for bidragene.

Når børn og unge 
chikanerer elektronisk



Eksempel 1 – Fucking luder

En dreng i 6. klasse lægger en 
hjemmelavet video ind på Youtu-
be, hvor han taler nedsættende og 
seksuelt krænkende om en pige fra 
klassen.

Kommentar: Ytringerne kan være 
ærekrænkende i straffelovens for-
stand. Da eleven er under den kri-
minelle lavalder, kan han ikke rets-
forfølges. Situationen kalder på, at 
skolens leder træder i karakter, tager 
skridt til at få det krænkende mate-
riale fjernet fra Youtube og kontakter 
drengens forældre. Skolelederen kan 
iværksætte foranstaltninger over 
for eleven med hjemmel i bekendt-
gørelse om fremme af god orden i 
folkeskolen.

Eksempel 2 – Et noget specielt 
musikværk

En gruppe elever komponerede 
og forfattede en musikvideo, som 
omtalte og grafisk illustrerede en 
seksuel aktivitet mellem en af 
skolens lærere og en mindre elev. 
Skolelederen tog en alvorlig snak 
med eleverne og forsikrede læreren 
om, at han aldrig kom til at høre 
om den video mere. Det kom ikke 
til at holde stik. Ca. 4 år senere var 
den på U-tube.

Kommentar: Det var ikke muligt 
at retsforfølge de personer, der i 
sin tid lavede videoen, på grund af 

forældelse. En injuriesag kan kun 
rejses inden for de første 6 måneder 
efter, at man er blevet bekendt med 
krænkelsen. Medlemmet ønskede 
ikke at rejse sag mod den person, 
der senere havde lagt videoen ud på 
U-tube.

Eksempel 3 – Falske rygter om 
idrætslærer

Idrætslæreren sendte 6. klasse på 
en løbetur rundt om stadion som op-
varmning. Nogle elever gad ikke og 
blev godt sure på læreren. Samme 
dag udsendte de SMS-meddelelser 
om, at læreren havde fotograferet 
en nøgen dreng i omklædningsrum-
met, og at han havde trukket hånd-
klædet af nogle drenge, som kom 
ud af badet. 

Kommentar: Skoleledelsen blev 
bekendt med rygterne nogle dage 
senere og undersøgte sagen. Dren-
gene indrømmede, at det var pure 
opspind. Eleverne blev bortvist fra 
skolen i en periode.

Eksempel 4 – Optagelse af  
samtale mellem lærer og elever

En elev optog en samtale mellem 
en lærer og to elever og brugte den 
efterfølgende som pressionsmid-
del – ikke i forhold til læreren, men 
i forhold til forholdet mellem de to 
elever og deres forældre. Det var 
meget grænseoverskridende for læ-
reren at blive ”brugt” på den måde.

Eksempler fra det virkelige liv



Kommentar: Det er grænseover-
skridende men ikke ulovligt at opta-
ge samtaler, når man selv er til ste-
de. Det er derimod forbudt at sætte 
mikrofoner op og aflytte eller optage 
samtaler, man ikke er til stede ved. 
Men der er stadig behov for, at der 
interveneres pædagogisk over for 
den elev, som har krænket andre.

Eksempel 5 – Fucking narrøv man

En gruppe elever på 15 – 16 år ytre-
de sig i en ”klub” på facebook om 
en af skolens lærere. ”Jeg sys han er 
fucking klam”, ”minder fuckin meget 
om en homo”, ”Han er bare grim, 
dum og totalt skudt af”, ”fuckin 
narrøv man” og ”100 % bumz” var 
blandt ytringerne.

Kommentar: Der er injurier blandt 
ytringerne, og eleverne kan prin-
cipielt forfølges strafferetligt, da 
de er over den kriminelle lavalder. 
Danmarks Lærerforening anbefa-
ler sjældent den fremgangsmåde. 
Skolens leder kan opnå langt bed-
re – og mere sikre – resultater ved 
at bruge de beføjelser, han elle hun 
har i medfør af bekendtgørelse om 
fremme af god orden i folkeskolen. 
Og det er indlysende en skoleleder-
opgave at påse, at ingen på skolen – 
hverken voksne eller børn – mobbes.

Eksempel 6 – Jeg har mistro til, at 
han er pædofil

En gruppe elever i 15-års alderen 

dannede på Arto en ”klub” ved navn 
Anti Anton [Navnet er ændret her]. 
Anton er en af skolens lærere. På 
åbningssiden stod: under over-
skriften ”Vi Er Kede Af Det Anton! 
Men Vi Kan Ikke Li Dig!” ”Ja, så er 
vi desværre nået så langt, med at 
fordrage anton at vi har lavet en 
klub som er en Anti anton! Er du 
træt af hvordan Anton stritter med 
sin røv når han snakker med nogle 
elever? Er du træt af hvordan An-
ton ikke er til at snakke med? Er du 
bare generalt træt af ham.? Hey! 
Så er du kommet til den rette Klub. 
Ansøg for guds skyld! og min!” Og 
efter spørgsmålet ”Hvorfor hader du 
Anton?” kom svarene:

”Jeg hader ham fordi:

-  han stritter med røven, når han  
  taler til folk!
-  han hører ikke hvad man siger
-  han svarer ikke på ens spørgsmål
-  han er ligeglad med hvad der sker  
  omkring ham (wake up?)”

”Jeg hader ham mest fordi jeg har en 
mistro til at han er pædofil. og så er 
han klam, lytter ikke til os, at hans 
røv stritter lige ind i ansigtet på folk.

For at gøre en lang historie kort,

Han er klam.”

”Øhh?”

”Hader ham egentlig ikke!”



Kommentar: Se FTF’s idekatalog 
side 17 om meningstilkendegivelser. 
Det ligger inden for ytringsfrihedens 
grænser at sige sin mening, men in-
jurier overskrider denne grænse. Det 
er injurierende at beskylde en per-
son for pædofili – også selv om man 
pakker det ind i en formodning. Se i 
øvrigt kommentaren til eksempel 5.

Eksempel 7 – Se selv – jammerlig 
undervisning

En lærer i 10. klasses blev i un-
dervisningen optaget af en elev på 
mobil. Forældrene har brugt det til 
at fortælle lederen, hvad de synes 
om lærerens undervisning.

Kommentar: Fremgangsmåden er 
usympatisk og skadelig for et til-
lidsfuldt samarbejde mellem lærere 
og forældre. Men der er ikke gjort 
noget ulovligt. Skolebestyrelsen kan 
have fastsat regler om brug af mo-
biltelefon i skolens ordensregler og 
værdiregelsæt. Hvis sådanne be-
stemmelser er overtrådt, kan skole-
lederen gribe ind med de beføjelser, 
han eller hun har i medfør af be-
kendtgørelse om god orden i skolen.

Danmarks Lærerforenings 
bemærkninger
FTF’s idékatalog, som er omtalt 
ovenfor, indeholder en række an-
befalinger til håndtering af sager, 
hvor medarbejdere bliver chikaneret 
ved omtale på internettet. Først og 
fremmest skal ledelsen træde i ka-

rakter. Et angreb på en medarbejder, 
som udfører pålagte opgaver, er et 
angreb på institutionen som sådan. 

De muligheder, der er peget på i 
FTF’s pjece, suppleres på skoleom-
rådet med en række regler, som ret-
ter sig mod skolen, og som er langt 
mere velegnede i en skolehverdag. 

Ofte er krænkeren under den krimi-
nelle lavalder og kan ikke retsfor-
følges efter straffeloven. Dernæst 
tager en sådan sag lang tid, og ud-
faldet er usikkert. Skolelederen har 
langt bedre redskaber i sin værktøjs-
kasse. Skolelederen har sine befø-
jelser i medfør af folkeskolelovens § 
45, stk. 2 og undervisningsministe-
riets bekendtgørelse om fremme af 
god orden i folkeskolen.

Folkeskolelovens § 45, stk. 2 lyder 
således:
Skolelederen leder og fordeler ar-
bejdet mellem skolens ansatte og 
træffer alle konkrete beslutninger 
vedrørende skolens elever. Lederens 
konkrete beslutninger vedrørende 
skolens elever inden for de mål og 
rammer og principper, som kom-
munalbestyrelsen henholdsvis sko-
lebestyrelsen har fastsat, kan ikke 
behandles af kommunalbestyrelsen.

I konkrete tilfælde kan der være 
grundlag for at rejse krav mod et 
barn efter erstatningsansvarsloven. 
Danmarks Lærerforening bør inddra-
ges i vurderingen af sådanne sager.



Elevernes pligter
Skolens elever skal overholde sko-
lens ordensregler, værdiregelsæt og 
i det hele taget overholde almindeli-
ge normer for god opførsel. Når ele-
ver tilsidesætter disse regler, kalder 
det på indgriben fra skolens ledelse.

Skolebestyrelsens pligter
Skolebestyrelsen skal vedtage or-
densregler og værdiregelsæt. Her-
under kan skolebestyrelsen fastsæt-
te regler for brug af mobiltelefoner 
i skolen, ligesom værdiregelsættet 
bør rumme tiltag, som modarbejder 
mobning i skolen.

Skolelederens pligter
Skolens leder har ansvaret for, at 
reglerne håndhæves. Hvis en elev 
ikke overholder skolens ordensregler, 
værdiregelsæt eller i øvrigt alminde-
lige normer for god opførsel, kalder 
det på, at skolens leder træder i 
karakter. Gennem samtaler med ele-
ven og forældrene skal han eller hun 
forsøge at finde årsagen til elevens 
uhensigtsmæssige adfærd, og le-
deren skal forsøge at give elever og 
forældre en forståelse for, at det er 
nødvendigt at overholde ordensreg-
lerne m.v.

Skolelederen kan også bruge de 
beføjelser, som bekendtgørelse om 
fremme af god orden i folkeskolen 
giver ham eller hende. Skolelederen 
kan f.eks. beslutte, at eleven skal 
sidde efter, udelukkes fra undervis-
ningen i op til en uge, overflyttes 

til anden klasse, anden afdeling af 
skolen eller en anden skole i kom-
munen. For så vidt angår nærmere 
detaljer henvises til bekendtgørel-
sen.

Skolelederen kan også inddrage ele-
vens mobiltelefon, hvis den bruges 
i strid med reglerne. Under normale 
forhold skal eleven have mobilte-
lefonen tilbage efter skoletid den 
pågældende dag. 

Skolens leder kan også gribe ind 
over for uhensigtsmæssige hand-
linger i elevens fritid og uden for 
skolens område, hvis disse handlin-
ger er i strid med skolens orden. Se 
herom eksempel 8.

Eksempel 8 - Peter Degn er pedo

En 11-årig elev lagde følgende ind-
læg ind på Arto på en side ”Hvem er 
din hadelærer”:
”Peter Degn. Han er så pedo han 
klæder om sammen med pigerne 
og går rundt nøgen imellem pigerne 
add!!!”

Skolens leder og skoleforvaltnin-
gen vurderede, at eleven i medfør 
af ordensbekendtgørelsen skulle 
overflyttes til en anden skole i kom-
munen. Forældrene modsatte sig 
dette og mødte frem med familiens 
advokat som bisidder. Advokaten 
gjorde gældende, at ordensbekendt-
gørelsen slet ikke fandt anvendelse 
uden for skolen og uden for skoleti-



den. Eleven havde lagt sit indlæg på 
Arto derhjemme i fritiden. Sagen fik 
stor opmærksomhed i pressen, da 
kommunalbestyrelsen underkendte 
skolelederen og skoledirektøren. Ele-
ven fik lov at blive på skolen men fik 
en anden sanktion. 

Kommentar: Undervisningsministe-
ren var forarget, og sagen var stærkt 
medvirkende til, at folketinget 
ændrede folkeskoleloven i 2009. 
Ved ændringen blev skoleledernes 
kompetence styrket. Skolelederen 
fik blandt andet kompetencen til at 
beslutte overflytning til en anden 
skole, hvis lederen af den modta-
gende skole er enig. Kun hvis de to 
skoleledere ikke er enige, overgår 
kompetencen til kommunalbestyrel-
sen. I den efterfølgende ændring af 
bekendtgørelsen om fremme af god 
orden i folkeskolen blev det endvide-
re udtrykkeligt nævnt, at skolelede-
ren kan gribe ind over for handlinger, 
eleven foretager uden for skolen i 
fritiden.


