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Visste du?

Junior

Hver dag får popstjernen 
Isac Elliot mange fine 
kommentarer på nett 
og mobil. Men han får 

også mange stygge meldinger. 
Det synes han er sårende. 

– Det er ikke noe man skal bli
vant til, selv om man er kjendis. 
Jeg prater med foreldrene mine 
om det. Voksne er faktisk ganske 
kloke og kan hjelpe. De har 
løsninger, sier den finske pop-
stjernen til Aftenposten Junior. 

Første gang 
Isac var 11 år første gang han 
opplevde å bli mobbet på nett 
(digital mobbing). Han hadde 
akkurat sluppet den første låten 
sin. 

– Alle artister får hat-meldinger,
men jeg var ikke forberedt på at 
jeg skulle få det, sier han.

– Synes du det var flaut å si det
til foreldrene dine?
– Nei. Det er ikke flaut å si fra.
Det er viktig å tørre å snakke
med noen om det, ikke gå med
det alene i tankene, sier han.

Bruk hue
I en undersøkelse Opinion har 
gjort, kommer det frem at ett av 
tre barn har fått meldinger på 
nett eller mobil som har vært 
sårende eller gjort dem sinte. 
Isac Elliot mener det er mulig å 
stoppe mobbingen. 

– Vi må behandle andre som vi
vil at andre skal være mot oss, 
sier han. 

Han var med da Bruk hue ble 
arrangert i Telenor Arena utenfor 
Oslo i forrige uke. Det var 7500 
elever i arenaen da popstjernen 
overraskende kom på scenen. 

Kult forbilde
Lykke (12) og Peder (11) er elever 
på Montessori Lyse i Oslo. De 
stod på første rad da Isac Elliot 
kom på scenen. De synes det er 
kult at han engasjerer seg mot 
digital mobbing.

– Han er et forbilde for mange.
Når han sier at vi må få slutt på 
stygge meldinger på nett og 
mobil, tror jeg mange vil høre på 
ham, sier Peder. 

Lykke har selv opplevd å bli 
mobbet i sosiale medier. 

– Jeg sa fra om det til noen
voksne. De som opplever noe 
vondt, må si fra til foreldre, 
rektor og av og til politiet, sier 
hun. 

Treffer kamerater
Isac Elliot synes det hjelper å 
være med venner hvis han 
opplever sårende meldinger. 

–Jeg tenker at de som skriver
stygge ting, er misunnelige eller 
prøver å tøffe seg. Ofte er det en 
gjeng som sitter sammen og 
skriver stygge ting om andre.  
Det handler ikke om meg per-
sonlig. Det er de som er svake, 
og vi må ikke la dem vinne, sier 
barna til Aftenposten Junior.

65.000 norske barn opplever å bli mobbet på nettet hvert år.

Hva synes  
du om digital 

mobbing?

Hæ?
Hva betyr det?

Bruk hue: Norges 
største antimobbe-
kampanje mot 
digital mobbing.

  Ikke svar på 
sårende meldin-
ger, men vis dem 
til en voksen du 
stoler på. 

  Mobbere kan 
blokkeres 
gjennom et 
mobbefilter du 
kan få fra mobil- 
operatøren. 

  Du kan være den 
som inkluderer, 
gir likes og 
skriver hyggelige 
ting til andre. 

  Vær mot andre 
slik du vil at de 
skal være mot 
deg. 

Kilde: Isac Elliot og Bruk 
hue-kampanjen

Slik kan 
vi stoppe 
mobber-

ne Ludvig (11)
– Det er ikke greit! Jeg legger
av og til ut bilder av meg selv
på Instagram, og jeg har
aldri opplevd å få stygge
kommentarer. Hvis noen
hadde skrevet noe stygt og brukt
banneord, ville jeg blokkert dem.

Viktor (11)
– Jeg skjønner ikke hvorfor
noen gidder å skrive stygge
ting til andre på nettet. Hvis
jeg hadde opplevd det, ville
jeg sagt det til pappa.

Celina (11)
– Det er dumt og teit å
mobbe på sosiale medier.
Det er veldig alvorlig også.
Jeg bruker Instagram og
Momio og har aldri fått stygge
meldinger.

Kristoffer (11)
– Det er slemt. Jeg får ikke lov
av foreldrene mine til å være
på sosiale medier som
Instagram, og jeg synes det er

greit. 

Marthe (11)
– Jeg har hørt om at noen
legger ut tullebilder og får
stygge kommentarer. Jeg synes
det er veldig feigt. Hvis man

ikke vil bli mobbet selv på
Snapchat eller Instagram, må 

man heller ikke gjøre det mot 
andre. De som skriver stygge ting, er kanskje sjalu?

Lykke og Peder fra Oslo mener det 
hjelper at forbilder som Isac Elliot sier 
fra at digital mobbing er feigt.

Isac Elliot var overraskelsen da antimob-
bekampanjen Bruk hue ble arrangert på 
Telenor Arena i forrige uke. Han gikk på 

scenen til hylende fans.

PS. Dissse barna går i 6. klasse på Slattum skole 
i Nittedal.


