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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Ny kunnskap, holdninger og forståelse av hva mobbing i barnhagen kan være – ikke minst er det et mål for dagen at dere er i stand til å forebygge og avdekke mobbing i bhg enn det dere var i går….Utfordring med tiden – så dette blir en første introduksjon til temaet -Hvordan identifisere og avdekke mobbeåtferd -Om forebygging og om betydningen av profesjonell observasjon Disse temaene løftes frem i lys av teori, forskning og eksempler.	





Dagen i dag
Helhetlig og 

systematisk arbeid 
med barnehagemiljø, 

mobbing og krenkelser

Del 1:
Mobbing og andre 

krenkelser i 
barnehagen

Del 2: 
Hvordan oppdage og 

håndtering av 
mobbeatferd  i 
barnehagen?

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Barnehagens læringsmiljø med vekt på forebygging av begynnende mobbeatferd i barnegruppaBelyses gjennom forskning og styringsdokumenter og med erfaringer/ eksempler fra hverdagen i barnehagen 



Læringsmiljøsenteret.no

Del 1: Mobbing og andre krenkelser i 
barnehagen
Trygge og gode barnehagemiljø ser og stopper mobbing



Aftenposten 31.mars 2018  
Nasjonalt kunnskapssenter om vold 

og traumatisk stress
Ca 33 %  
PTSD 

symptomer

SKAM/ 
Selvanklager 
«jeg fortjener

det»¨ «min
skyld»

Psykiske  
helsevansker 

inn  i 
voksenlivet

Det mest  
traumatiske 
er at  ingen 

bryr seg

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Samfunnsutfordring – ikke bare bhg og skole





”I Norge våkner omtrent 40 000 barn og 
unge hver morgen til angsten for å bli 
mobbet” (Elevundersøkelsen/Ungdata
2016) 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Skolebarn  - dette er tall vi ikke kan leve med, og når 97 % av alle 1.klassinger har bhg.erfaring når de starter opp, må vi se på hva barnehagen kan gjøre for å forebygge mobbing og andre krenkelser



Et tilbakeblikk…

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Kan vi egentlig snakke om mobbing blant bhg.barn?Det er nødvendig å snakke om forståelsen av mobbing…for det har betydning for personalets handlinger
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Starte med et tilbakeblikk for å forstå hvorfor vi er kommet der vi er i forhold til å forstå mobbing og mobbeatferd i barnehagenMobbing sannsynligvis eksistert til alle tider: 1800 med en James Brown skrev om en gutt som ble fysisk mobbet  -  først på 1970-tallet at fenomenet ble undersøkt, med Skandinavia i spissen. – og Norge har vært et foregangsland i arbeidet mot mobbing, og det har vært systematisk innsats mot mobbing i over 30 år, og det godt dokumentert at systematisk innsats mot mobbing hjelper. Dvs der kunnskap når fram og det jobbes helhetlig og systematisk over tid med å forebygge og håndtere mobbing i skolen. Men mobbetallen er stabile..hvorfor går ikke mobbetallene ned.,?Det er gjerne media som har løftet fram de tragiske hendelsene som har skjedd, og som kanskje er pådrivere til nasjonale satsninger. …på 80-tallet ble det skrevet om tre gutter i alderen 10-14 år som hadde begått selvmord, sannsynligvis på grunn av alvorlig mobbing, Odin-saken, jenta i Lommedalen osv.  Brennpunkt i vinter: Mia og Arnar.Tilbakeblikk: det første nasjonale satsningen: Manifest mot mobbing kom i 2002; , videre i  2005, 2006, 2009 og Stoltenberg regjeringen laget sitt manifest mot mobbing fra 2011-2015. Alle disse har først og fremst rettet mot skole: mobbeplaner, mobbeprogrammer. Forskere som har vært svært viktige for temaet mobbing, er Dan Olweus ved Universitet i Bergen og Erling Roland ved Universitet i Stavanger.  Men i 2016 kom Partnerskap mot mobbing, sammen for et inkluderende lærings- og oppvekstmiljø og da ble endelig barnehagen også inkludert.	



Brukernavn
Presentasjonsnotater
Mobbing i barnehagen har vært omtalt tidligere; Reidar Pettersen i 1997: var en av de første som løftet det inn i barnehagen – at det foregikk også her på lik linje med mobbing i skolen. Men møtte motstand av andre forskere (Borge og Roland); at barn måtte bli 6-7 år gamle før de kunne planlegge å være «slemme»…de erkjente at barn kan ha det vondt i bhg, men ikke kalle det mobbing. Forståelsen av begrepet mobbing – altså Begrepsdefinisjonen…gjorde at det ikke ble utført forskning på mobbing slik som i skolen. Likevel  - Kari Lamer omtalte mobbing i sine bøker i 1997 – hvor hun var opptatt hvordan sosial kompetanse fører til inkludering og virker forebyggende mot mobbing..noe begynte å skje…



Brukernavn
Presentasjonsnotater
Våren 2004: Og BFD laget et hefte om Mobbing i barnehagen i 2004 sammen med + barneombudet  og Kari Lamer….som førte til mer oppmerksomhet mot mobbing i barnehagen, noe mer forskningsressurser og mobbingen ble knyttet opp mot barns rettigheter og medvirkning, og i 2013 udir ut veilederen Barns trivsel – voksnes ansvar. Samme året som Odin tar livet sitt…



Brukernavn
Presentasjonsnotater
Samme året  - 2013 blir det nedsatt et Norsk off. utvalg, ledet av Øystien Djupedal, Djupedalsutvalget, som fikk i oppdrag om å vurdere de samlede virkemidler for å skape et godt psykososialt skolemiljø, motvirke og håndtere mobbing og andre uønskede hendelser i skolen.»Odin etterlot seg et utsagn som blant annet lyder slik: «Det hjelper ikke å si fra, de gjør ingenting uansett»utredning ble ferdigstilt våren 2015 – med tittelen  «Å  høre tilI Å høyre til fremkommer det at det er store forskjeller i hvordan skole håndterer mobbing og krenkelser, i forståelsen av regelverket og rett og slett forståelsen av hva mobbing erRapporten konkluderer med følgende tiltak; statlig satsning på inkluderende skole – skolebasert komptanseutvikling, endring i regelverket  og mer målrettet innsats mot krenkelser, mobbing, trakassering, og diskriminering for å forebygge og håndtere dette.BARNEHAGEN ER KUN NEVNT SOM ET FOREBYGGENDE TILTAK – MEN FREMHEVET AT ARBEIDET MÅ STARTE HER…så i oppfølgingen av Djupedasutvalget bestemte KD at bhg skulle med i ALLE STATLIGE SATSNINGR+ RAMMEPLANEN + FYLKESMANNEN OSV



Forordet i Å høre til (NOU 2015:2)
«Vi har lett etter svar –

Kunnskapsbaserte svar, svar som kunne hjelpe. Ikke hva vi tror, men hva vi vet. 

At vi voksne ikke av usikkerhet snur oss bort, men vet hva vi 
skal gjøre – og vet at hva vi gjør, har betydning».

Brukernavn
Presentasjonsnotater




Brukernavn
Presentasjonsnotater
Djupedalsutvalget leverte sin utreding 18. mars 2015…og ….barnehagen er ikke nevnt i særlig grad (heller ikke oppdraget)…men heldigvis vi har dyktige folk i departementet, i utdanningsdirektoratet og vi har forskere som er opptatt av mobbeforståelsen i barnehagen, og mobbebegrepet eller mobbedefinisjonen er også i utvikling. Vi har fått kunnskap om at det er en sammenheng mellom frafall i skolen og trivsel i barnehagen – dette har gjort at det i dag likevel er akseptert å snakke om mobbing og mobbeatferd i barnehagen, og som er grunnlag for at arbeidet med å forebygge og håndtere mobbing  er kommet inn den nasjonale satsning mot mobbing og inn i rammeplanen. Og jeg er ganske sikker på at denne forskningsrapporten Hele barnet…hele løpet som kom på samme tid som djupedalsutvalgets rapport i 2015 -  med nettopp Ingrid Lund i spissen  - kan tillegges mye av årsaken til at barnehagene  ble inkludert i denne statlige satsningen - og overskrifter som denne gjør noe med oss…HVOR MANGE HAR HØRT INGRID LUND?
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Djupedalsutvalget: Bakgrunnen for arbeid med mobbing og krenkelser – har med nye rammeplanen + OPPLÆRINGSLOVEN



Hva er nytt ?

Tydeliggjøring av ansvar og roller

Økt oppmerksomhet om de yngste 
barna
• Overgangen hjem til barnehage
• Overgang internt i barnehagen

Økt fokus på arbeidet med å 
forebygge, stoppe og følge opp 
mobbing og krenkelser

Styrking av 
• Mangfoldsperspektivet
• Psykisk og fysisk helse
• Språkarbeid
• Overganger

Fortsatt lokale handlingsrom og 
behov for faglige vurderinger TYDELIGERE FORPLIKTELSER



Krenkelser (ord og handlinger) – et samlebegrep:
Krenkelser kan være:
• Enkeltstående ytringer eller 

handlinger til gjentatte 
episoder

• Mobbing
• vold
• Rasisme, trakassering og 

diskriminering
• Baksnakking, utfrysing
• Baksnakking, ryktespredning 

eller handlinger som gjør at 
barn opplever utrygghet, 
ubehag eller ikke føler seg 
inkludert i fellesskapet

• Digitale, både indirekte (likes, 
utestengt fra grupper) og 
direkte (bilder/tekst)

Subjektive opplevelser
• Opplevelsen av 

krenkelser oppleves 
forskjellig fra person til 
person (alder, 
bakgrunn, 
forutsetninger, 
kontekst)

Plikt til å handle/reagere
• Skole: opplæringsloven kap 

9 A – aktivitetsplikt

• Barnehage: anerkjenne 
barnets opplevelse av 
krenkelsen; 
omsorgsplikten § 1 –
håndtere krenkelser

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Krenkende ord og handlinger er et samlebegrep for negative ord eller handlinger som barn opplever krenker deres verdighet og integritet, eller gjør at der føler seg ekskludert fra fellesskapet.Det kan være barn, unge eller voksne som krenker!Forståelsen av mobbing i utvikling – inneholder nå flere forklaringer og former enn tidligere – det er ikke lenger slik at barn må ha en intensjon om å skade andre for å kalle det mobbing….Helt nødvendig med en oppdatert forståelse i arbeidet.



Hva er mobbing i barnehagen?

«Mobbing er å 
gjøre slemme 
ting. Å gjøre 
slemme ting er å 
dytte, sparke og 
klype». 

- Frikk

«Det å si noe slemt 
og hvis de sier at 
noen skal se opp så 
klyper de».

- Vilde

«Å si dritt 
eller 
dumming»

- Vilde

«Mobbing er som å 
erte, bare litt 
slemmere. Å være 
slem»

- Lucas

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Kjært barn har mange navn…Mobbing i barnehagen handler om at noen barn plages og fornedres systematisk. Handlingene kan komme til uttrykk gjennom slag og spark, utestengning, ignorering og erting. Mobbing= begynnende mobbeatferd før det blir et mønster: Mobbing eller mobbeatferd; utviklingsmessig faktorer gjør det kanskje mer hensiktsmessig å kalle det begynnende mobbeatferd?Barn i barnehagen befinner seg i en læringsintensiv periode og har et potensial til en god, men også en negativ utvikling. Barnehagen blir derfor en viktig arena for å skape et godt og trygt oppvekstmiljø for barna. Behovet for aktive og kompetente voksne blir derfor helt nødvendig for å forhindre utvikling av uheldige væremåter



Alle barna rundt det ene bordet på har smurt skiver og begynt å spise. 
Kari, en av de voksne som sitter sammen med dem, får plutselig beskjed 
om at hun har fått en telefon ute på kjøkkenet. Da Kari er gått ut, rekker 
5 år gamle Tove opp handa samtidig som hun sier til de andre barna: 
«rekk opp handa de som liker sjokolade». Alle de andre rekker opp 
handa. Deretter rekker Tove på nytt opp handa og sier «rekk opp handa 
de som liker spagetti». Til slutt sier Tove uten å rekke opp handa:»rekk
opp handa de som liker Olivia.» Ingen av de andre barna rekker opp 
handa. Olivia som sitter ved samme bord, begynner å gråte.    

(s.11 i Idsøe & Roland, 2017)

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Mobbing skaper et klima av frykt, ufølsomhet og manglende respekt for hverandre.Forskning viser at begynnede mobbeatferd og mobbing starter i førskoleadlser – når et høydepunkt tidlig i 11-12 år og flater noe mer ut i ungdomskolealder.



Mobbing i barnehagen 
(Utdanningsdirektoratet)

I barnehagen kan mobbing 
forstås som at barn utsettes for 
negative hendelser fra andre 
(barn eller voksne) i lek og 
samspill, der de opplever å ikke 
være en betydningsfull person 
for fellesskapet (Lund og 
Helgeland, 2016, s. 4). 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Når det gjelder forståelsen av mobbing i barnehagen så sier IL ; sosiale prosesser på avveie og følelse på ville veier:Sentralt i dette er gruppeprosesser, status i uformelle, sosiale hierarkier og eksklusjonsmekanismer – handler først og fremst om utestengelse fra lek – ikke en gang, men mange. Hvem er det stas å være sammen med? Hvor mye er jeg villig til å gjøre for å få hennes/hans oppmerksomhet?Mobbing handler da om hovedfokus på sosiale prosessers betydning for tilhørighet og medvirkning



Mobbing i barnehagen

• Negative 
opplevelser

• Ikke inkludert i 
fellesskapet

• Ikke deltakende i 
lek og sosialt 
samspill

Begynnende 
mobbeatferd (Idsøe & 
Roland 2017)
• Voksne kan hindre at det 

blir etablert
• Relasjonsproblem heller 

enn individproblem 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
I bhg handlar mobbing i stor grad om systematisk utestenging fra lek – men også være oppmerksomme hvem som blir hørt, kallenavn osvDef framhever dette….betydningsfull for fellesskapetI bhg er mobbeatferd i oppstarten, og kan stabiliseres /blir et mønster dersom ingen voksne er våkne og griper inn. Begynnende mobbeatferd – viktig med tidlig avdekking og håndtering slik at mobbeatferd ikke blir etablert.Lund: bhg seier dei jobbar med forebygging av mobbing i bhg – men når vi går inn og observerer og intervjuer barn – er det ein del barn som gir uttrykk for at dei ikke har det bra i bhg



Skole: mobbing som gjentatte 
negative handlinger, fra én 
eller flere sammen, mot en 
person som kan ha vanskelig 
for å forsvare seg
• negative handlinger
• gjentatt over tid
• en reell eller opplevd ubalanse i 

styrkeforholdet mellom den/de som 
blir mobbet og den/de som mobber

Barnehage
mobbing kan forstås som 

at barn utsettes for 
negative hendelser fra 

andre (barn el voksne) i 
lek og samspill, der barn 
opplever å ikke være en 

betydningsfull person for 
fellesskapet

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Forståelsen av mobbing i utvikling – inneholder nå flere forklaringer og former enn tidligere. Helt nødvendig med en oppdatert forståelse i arbeidet. HVORDAN VI FORSTÅR FENOMENET HAR SAMMENHENG MED HVORDAN VI HÅNDTERER DET!



Hva tenker du mobbing 
(i barnehagen) kan 
være?

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Hvordan vi forstår mobbing  har betydning for hvordan vi håndterer det – det skal vi kommet tilbake til.



Det viktigste er at vi ser hva som foregår 
og griper fatt i og stopper negative og uakseptable 

handlinger 
før det blir et mønster og systematikk i barns atferd

og tenkningen omkring den.

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Hindre Line og Oliva…



Krenkelser kan være:

•En uoverensstemmelse – ikke krenkelse
•Barna er likeverdige parter i en konflikt 
•Erfaringer med konflikter bidrar til sosial utvikling
•Konflikt er avgjørende forskjellig fra mobbing

Konflikt
•«drive ap med» og «kun for moro skyld»
•Erting skal stoppes
•Erting kan utvikle seg til mobbing – begynnende mobbeatferdErting
•Er et overgrep og skal stoppes øyeblikkelig
•Mobbing er ikke en konflikt og kan ikke forhandles
•Bidrar ikke til positiv sosial utvikling
•En form for repetert (vedvarende?) og negativt handlingsmønster

Mobbing

(Høiby & Trolle, 2012)

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Flere begreper vi må kjenne til…betydning for observasjon og for å kunne identifisere mobbing el begynnende mobbeatferd. – hvordan hjelpe barnaVi må vite hva som skiller mobbing fra en konfliktI bhg er mobbeatferd i oppstarten, og kan stabiliseres /blir et mønster dersom ingen voksne er våkne og griper inn. 



Vanlig konflikt/mobbing (Storey & Slaby 2013)

Vanlig konflikt Mobbing

Likeverdige parter eller venner Ubalanse i styrkeforhold/ikke venner

Skjer av og til Gjentatte negative handlinger (i et mønster)

Tilfeldig Kan være med hensikt/mer planlagt

Ikke så alvorlig Alvorlig, trusler om fysisk eller emosjonell skade, 
ekskludering fra lek, truet tilhørighetsfølelse

Samme emosjonelle reaksjoner Sterke emosjonelle reaksjoner fra den utsatte, ikke fra 
den som utsetter andre for negative hendelser

Søker ikke makt/oppmerksomhet Søker makt, kontroll, materielle ting

Prøver ikke å oppnå noe Forsøker å få makt eller evt. materielle ting (leker osv.)

Dårlig samvittighet- tar etter hvert ansvar Ingen anger, skylder på den andre

Eventuelt problemløsning Ingen forsøk på problemløsning



Forekomst av mobbing i barnehagen

Alsaker, 
Pettersen 1997

17 % som 
utsetter andre 
for mobbing

10-20 % 
opplever å bli 

plaget 1-2 
g/uka 

Midtsand, 
Monstad et al. 

2004
6-8 % av barna 

sa at de var 
mye eller svært 
mye plaget av 
andre barn)

NTNU/
DMMH, 
2012
• 12 % sier at 

de ofte blir 
plaget av 
andre barn 
når de er i 
barnehagen

Oslo-
undersøkelsen 
2015 (DMMH)
• 7,9 % av barna 

fortalte at noen 
barn blir plaget 
ofte

• 54,7 % fortalte 
at noen av barna 
blir plaget noen 
ganger. 

Lund 2015: 
• Minst et 

barn i hver 
barnehage

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Sammenlignet med skolen, har det vært lite forskning på mobbing i barnehagen.  Store sprik i forskningen…Den første undersøkelsen av mobbing i barnehagen, trolig også den første undersøkelsen internasjonalt, ble gjennomført i Bergen på 90-tallet av Francoise D. Alsaker (120 barn deltok i denne undersøkelsen, 65 jenter og 55 gutter. Barna var i alderen 5 ½ - 7 ½ år, og var fordelt i ti barnehager: Sprik i funn jmf Midtsand, Monstad mfl. NOVA-undersøkelser i 2004/2008/2012 bekrefter at det forekommer mobbing i barnehagen Omtrent like stort omfang av mobbeatferd blant femåringer som blant skolebarn (Alsaker, 2004)



Sum, sum…

Hva er forskjellen 
mellom erting, 

konflikt og 
mobbing?

Gi eksempler fra 
egen praksis



Hvorfor skjer 
mobbing?



Hvorfor skjer mobbing? Vaillancourt et. al, 2010

«Det lønner seg»
• Oppnå et mål – f.eks en 

spade, bil e.l. høyere status, 
makt

• Å stenge ute en felles 
«fiende» forsterker 
fellesskapsopplevelsen

• Økt tilhørighet til hverandre
• Ressurskontroll

Det går  «under 
radaren» til de 
ansatte 
• Mangel på kunnskap 

om mobbing
• Holdninger og verdier  
• Barnehagemiljøet

Brukernavn
Presentasjonsnotater
To sentrale årsaker i barnets miljø..



Holdninger som kan hindre at voksne griper inn
(Høiby & Trolle, 2012)

Har ikke tid
Barn bør lære å 
ordne opp selv

Det blir verre dersom jeg 
blander meg inn

Det går 
nok over

Han har nok 
mye skyld i 

det selv

Nytter ikke hva vi gjør, så 
lenge foreldrene er sånn…

Det virker jo 
ikke så veldig 
alvorlig da..

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Holdninger som hindrer at de voksne griper inn:Har ikke tidBarn bør lære å ordne opp selvDet blir bare verre om man blander seg innDet går nok overDet virker jo ikke så veldig alvorlig da…Rollene skifter…(det gjelder jo alle)Hun/han er nok skyld i mye av det selvNytter ikke hva vi gjør så lenge foreldrene er sånn..



Begynnende mobbeatferd
• Barn som utsetter andre for mobbeatferd
• Barn som utsettes for mobbeatferd
• Tilskuerne

• NB IKKE MOBBERE OG MOBBEOFFER

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Dette handler om forstå – et grunnlag for å håndtere mobbingI barnehagen finner vi disse formene:-    barn som velger ut et potensielt sårbart barn: som kan reagerer med gråt, sinne= suksess for mobberen og økt sannsynlighet for at barnet utsettes i andre sit.Barn som har vært vitne til dette; lærer om mobbeatferd og hva som lønner seg/ikke lønner seg. Hvordan det lønner seg å oppføre seg for å bli tillatt og akseptert. Bli engstelig? Avvise den viser mobbing? Delta selv?Vi må etablere en atmosfære der dette ikke er tillatt.	OBS=FRILEK 



 https://laringsmiljosenteret.uis.no/barnehage/mobbing/filmer-boker-og-
verktoy/filmer/ny-film-om-mobbing-i-barnehagen-article127494-21342.html



Å vise begynnende mobbeatferd:
Aggressivitet (en del av normalutviklingen)
• Fysisk (slag/dytting, kaste ting)
• Verbalt (rop, trusler) for å få tak i en leke, gjøre noe mot sin vilje etc
• Gjemme eller ødelegge andres ting

Eksperimenterer med makt/status

Noen barn ekskluderer/unngår jevnaldrende som blir utsatt for 
mobbing fordi de er redde for å miste sin egen posisjon i hierarkiet 
el. redde for selv å bli mobbet.
• Eks løpe bort fra noen, «du får ikke leke»

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Hvordan vises begynnende mobbing/mobbeatferd?



Den/de som utsetter andre for mobbing:

Velger seg ut sårbare barn 
• barn uten (få) venner
• Barn som responderer på mobbingen 

(sinte/frustrerte/gråte osv)

De som utsetter andre for mobbing er flinke 
til å skjule sin atferd eller skylder på andre



NB!! Risikobarn = 
også de som utsetter andre for mobbeatferd

Barn som 
ikke har 
utviklet 
sosiale 
ferdigheter 
(vennskap)
• Eksperimenter 

med 
mobbeatferd

Finner gjerne 
likesinnede 

Uformelle 
ledere til 

tross for at 
de ikke har 

så godt 
utviklet 

samarbeidse
vner

Negative   
rolle-
modeller 
• Søsken, 

foreldre
• Media

Er oftere 
involvert i 

forstyrrende 
atferd – kan 

føre til sterke 
og vedvarende 
mobbeatferd 
som kan bli 
med over i 

skole

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Barn som er flinke til å samarbeide er ofte flinkere til å inkludere andre ,  empati- forstår at det er smertefullt, hjelper andre Sosialt kompetente barn kan utnytte dette negativt…inntil de blir avslørt..



Hvordan hjelpe barn som utsetter andre for 
mobbeatferd

Trenger støtte til 
å utvikle sosial 

kompetanse

Personalet 
må stoppe 
atferden 

Må observere og 
være 

oppmerksomme på 
situasjonen hvor 

den negative 
atferden oppstår

Være tydelig på at 
mobbing ikke er 

akseptabelt

Gi barnet 
mestrings-

opplevelser og 
positive 

erfaringer

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Mobberne: Hvordan håndtere og hjelpe/veilede disse barna?Sånn snakker vi ikke her – sånn gjør vi ikke! Tydelige regler på ikke akseptabel atferd!



Barn som utsettes for mobbing



Barn som utsettes for mobbeatferd

Noen blir mer passive
• Beskjedne, har mindre sosial 

erfaring
• Vansker med å få venner
• Underordner seg; mangler 

ferdigheter med selvhevdelse
• Vet ikke hvordan de skal si 

«stopp» 
• Foretrekker å leke alene..? 

• Beskytter seg mot avvisning?
• Har ikke erfart at fordelene 

med å være en del av en 
sosial gruppe

Andre kjemper 
tilbake
• Verbalt / fysisk
• Finner gjerne likesinnede 

barn
• «bully-victims»
• Har dårlige prognoser og 

trenger mer støtte og 
oppfølging

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Barn som mobbes over tid; mislikes og unngås av andreDe isolerer seg – deltar ikke i sosial samhandling; lekkompetansen svekkes



Risikobarn = de som utsettes for mobbeatferd

Kan det være hvem som helst?
• Fysisk mindre/svakere barn
• Sosialt usikre, sensitive, «annerledes»
• Barnets tilknytningshistorie (bagasjen)
• Oppdragelsesmønster
• Hjemmeforhold/omsorgssvikt
• Utagerende atferd
• Engstelige eller deprimerte barn
• Lærevansker – kognitive problemer
• Barnegruppens normer 



Konsekvenser
for det utsatte barnet «vondt i magen/

hodet»

Triste/
deprimerte

Redde/
engstelige

Nekte å komme 
til barnehagen

Bråkete/utagerende 
atferd el fullstendig 

underkasting

Lav selvfølelse

Vanskelig å få 
venner

Begynnende «offer-
rolle» som vedvarer 

over til skole, blir stabil



Hvordan hjelpe de som utsettes for mobbing

Personalet må 
respondere!!

Trygge på at de 
voksne bryr seg

Trygge på at de 
kan få hjelp

Bekrefte at 
mobbing ikke er 

tillatt

Fysisk lekemiljø

Organisering

Hvordan hjelpe 
disse barna?

Trene på sosial 
ferdigheter

Selvhevdelse: 
Utvikle, praktisere 

og anvende

Lekeferdigheter

Øke sosial status



Tilskuerne

Media og evt
oppdragermiljø som 
«godtar» mobbing

Tilskuere kan føle seg 
skyldige – også i ettertid

Voksne som rollemodeller 
– alltid gripe inn!
• Lære barn 

problemløsningsferdigheter
• Lære barn å si fra – begrepet 

«sladre» må bort

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Tilskuerne lærer mobbeatferd med å observere dem som mobber og den/de som utsattAlle har potensiale for å bli en tilskuer - Barn har begrenset kapasitet til å forstå og effektivt stoppe negative hendelserMå lære hvordan de kan få makt og mulighet til stoppe mobbing



Gjentatt negativ atferd mot andre 
barn kan bare skje i miljøer som 
tolerere mobbeatferd, og som 
mislykkes i å lære bort sosiale 

ferdigheter!



Gruppediskusjon

Hvorfor er de 
voksne den viktigste 

ressursen i 
barnehagen i 
arbeidet for å 

avdekke, stoppe og 
håndtere mobbing?



Del 2: Hvordan oppdage mobbing i 
barnehagen?

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Djupedalsutv. konkluderte med at det var nødvendig med blant annet felles nasjonale satsninger og en endring i regelverket – for å sikre en bedre forståelse av regelverket.  Det har vi nå fått; opplæringsloven § 9A og ny rammeplan fra 1.aug.2017 I 2016 utarbeidet udir et dokument som skal hjelpe oss til  forstå og tolke  lovverk og pedagogikk – et grunnlagsdokument for fylkesmannsembetet og oss fra læringsmiljøsenteret +++Men så ble det to store endringer fra 1.aug 2017 for både skole og barnehage - derfor en rev. Versjon av grunnlagsdokumentet som ble 11.sept.  Del 2 handler om føringene som ligger i  dette dokumentet – men kun tid til å gå inn på handlingssløyfen!



Barnehage

Barnehageloven 
• § 1 Omsorgsplikt
• § 2 barnehagen skal ha en helsefremmende 

og forebyggende funksjon
• § 3 barns rett til medvirkning (at barn skal 

kunne gi uttrykk for hvordan de har det i 
barnehagen)

Innebærer at barnehagen er 
forpliktet til å skape trygge og gode 

barnehagemiljø og forebygge, 
avdekke og håndtere mobbing og 

andre krenkelser

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Formålet og verdigrunnlaget er satt i formålsparagrafene og utdypet i rammeplanen; bidra til trivsel og glede i lek og læring. Personalet har ansvar for at alle barn får oppleve at de selv og alle i gruppen er betydningsfulle personer for fellesskapet.Forskriften for miljørettet helsevern omtaler også psyko-sosiale miljøet.



6. Helhetlig og systematisk arbeid med 
barnehage-, skolemiljø, mobbing og 
andre krenkelser

• Arbeid som fremmer et trygt og godt 
barnehage – og skolemiljø

• Systematisk innsats rettet mot 
forebygging og håndtering

Krever helthetlig, 
langsiktig og 
systematisk 

arbeid.

• Barn som blir utsatt for mobbing 
• Barn som utsetter andre for mobbing
• Oppmerksomheten rettes mot 

handlingene

Voksnes syn

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Å utvikle og opprettholde trygge og gode barnehagemiljø uten mobbing og krenkelser krever helhetlig, langsiktig og systematisk arbeid. 



6.1 Fremme trygge og gode barnehagemiljø 
(ordinær praksis)

6.1.1 
Barnehage-

kulturen 

6.1.2 
Organisasjon 

og ledelse

6.1.3 
Pedagogisk 

ledelse i 
barnehagen

6.1.4 
Relasjoner

6.1.5 
Foreldre

samarbeid



Handlingssløyfen

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Skolens aktivitetsplikt nedfelt i oppl.loven inneholder fem delplikter. Alle som arbeider på skolen har plikt til å følge med, gripe inn og varsle hvis de får mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. Skolen har videre plikt til å undersøke og sette inn egnede tiltak som sørger for at eleven får et trygt og godt skolemiljø. Skolen må lage en skriftlig plan (aktivitetsplan) når det settes inn tiltak i en enkeltsak. I tillegg må skolen dokumentere mer overordnet hva som blir gjort for å oppfylle aktivitetsplikten.  Denne handlingsløyfa, akt.plikten er ikke lovfestet i bhg, men dok. Anbefaler at bhg følger denne.



1. Følge med og fange opp

Følge med om barn har et trygt og godt 
barnehagemiljø

• Det kompetente blikket
• Fange opp alle former for mobbing og krenkelser
• Kartlegge arealer hvor barn er uten ansatte tett på
• Sårbare barn ?

Alle ansatte

• Endringer i atferd?
• Utestengt fra fellesskapet?
• Overhører samtaler?
• Observasjoner!!!!

Ved mistanke om 
skal man undersøke 

dette nærmere

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Følge med og fange opp Den første fasen er knyttet til å følge med på om barn har et trygt og godt barnehagemiljø. At de ansatte følger med er nødvendig for at de skal kunne få mistanke eller kunnskap om at barn ikke har det bra. Her er de ansattes kompetente blikk avgjørende. Blikket må være finmasket og fange opp alle former for mobbing og andre krenkelser og være bevist på når og hvor dette kan skje. Dersom den ansatte er i tvil om barn blir eller har blitt utsatt for mobbing eller andre krenkelser, skal han/hun undersøke dette nærmere. Mistanke om innebærer en følelse eller antagelse om at barn blir utsatt for mobbing eller andre krenkelser. Dette kan for eksempel være en mistanke om at noen blir plaget eller utestengt fra leken. Mistanke kan blant annet oppstå gjennom at de ansatte ser noe, fanger det opp i samtaler med andre barn eller overhører samtaler, observasjoner eller at foreldre tar kontakt fordi de lurer på om det har skjedd noe i barnehagen. Mistanke kan også oppstå ved endringer i atferd hos enkeltbarn, samt i endringer i barnegruppa. SKAL ALDRI BAGATELLISERE ELLER IKKE ANERKJENNE BARNETS OPPLEVELSE



«Den er min»! 
Å ta leker fra 

andre….

Å hviske 
hemmeligheter

/ 
ryktespredning

?

«Snegle-
Aksel» 

«Rakett-
Marius»

Mor, far, baby 
eller hund?

«Du får ikke 
leke med 

meg»

«Du får ikke 
komme i 

bursdagen 
min»

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Hva slags atferd og situasjoner bør vi være observante på – eks fra s 33 i Ella og Pål



Observasjon!!!

Observasjon er det 
viktigste pedagogiske 

verktøyet når det gjelder 
å få innblikk i barns 
sosiale prosesser og 
avdekke mobbing.

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Må prøve observere og forstå om det er en umoden negativ handling, eller om det er begynt å bli et gjentatt negativt handlingsmønster mot et eller flere barn.



«Gå vekk fra meg, dumming!! Jeg vil ikke 
leke med deg» – og dytter til det andre 
barnet…
• Et barn som er blitt forstyrret i leken sin og vil være 

alene?
• Barn som trenger å hjelp til å regulere sine negative 

emosjoner?
• Et barn som er sultent eller trøtt?
• Et barn som har behov for å leke litt alene?



Negative handlinger eller kan det være 
begynnende mobbeatferd?

Har røtter i sosial 
umodenhet / alder
• Handlingen skjer med liten 

forståelse av hvordan 
handlingene påvirker andre

Et barn som stadig blir 
trakassert eller dyttet etc
• Utsatt for mobbeatferd 
• Mer målrettet negativ handling

Observasjon
Tolkning av 

atferd/handlinger



?

Vanlig 
negativ 
atferd/

konflikt?

Begynnende 
mobbe-
atferd?

Individuell hjelp?
Konfliktløsning?

Relasjonsutfordring 
i barnegruppa

Tiltak på flere nivå

Type 
intervensjon?

Løsning?

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Husk at her ligger det mer bak…bruk animasjon



Observasjon

• iaktta, se, oppdage, følge med, legge merke til
• bruke sansene våre – registrere inntrykk
• usystematisk og tilfeldig i ulike roller

Handler i 
hverdagen 

om: 

•«Observasjon er (mer eller mindre) systematisk innsamling av informasjon om 
den fysiske og sosiale verden slik den viser seg for oss direkte via våre sanser, i 
stedet for indirekte gjennom beretninger fra andre.» (Vedeler 2000)

•Kan være: 
•deltakende og ikke-deltakende
•del av pedagogisk kartlegging eller forsking

I profesjonell 
sammenheng:



(Bisgaard 1999, s58)

Hva vi ser avhenger av 
mange faktorer

Interesser
Alder
Utviklingstrinn
Dagsform

Faglig perspektiv
Valg av instrument

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Kva me faktisk ser avhenger av ulike faktorar.Bisgaard har ei god illustrasjon av nettopp dette synes eg:Situasjonen føregår på eit tog. Det sit ei dame i togkupeen. Denne dama framstår svært ulikt for ulike medpassasjerar.Eldre herremann – ser ei ung flott dameDama ser dei flotte klæraGutten ser ei gammal dameMannen som er på vei til tannlegen ser ingen i det heile tatt.Ulike faktorar vil påverke kva me ser:Personlege sider: interesser….Men også: våre profesjonelle val og erfaringarDette handlar igjen om kva ein rettar seg mot – kva briller ein tek på.



Din barnehages 
observasjonsrutiner?

Brukernavn
Presentasjonsnotater
eks: bhg som ble pålagt å telle barna ute hvert 30 min…



Observasjonmetoder

 Loggbok
 Løpende protokoll
 Sosiogram
 Fortellinger
 Barneintervju

 Noe mer styrt er også mulig, eks trivsel

(Nordahl og Hansen 2010)



Løpende protokoll
Tidspunkt:

Løpende protokoll

Observasjonsdato:  
Navn på barnet:

Situasjon:  
Alder på barnet:

Hensikten med observasjonen:  
Observatør:

Beskrivelse: Tolkning

Andre kommentarer:

Eventuelle tiltak:



Sosiogram

Streker mellom, til og fra barna ved for eksempel måltidet

(Nordahl og Hansen 2010)

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Noen som dominerer, snakker for mye eller styrer for myeLedere Forholde mellom barn med lederkvalifikasjonerHva skjer når lederen ikke er derSentrale og mindre sentrale posisjoner i gruppaNoen er truende eller agressive?Erting, mobbin`g?Utenforskap?Lite attraktive roller eller oppgaverTeknikker for posisjonLytteTrekker inn andreForhandle, mekle osvgrupperinger



Relasjonssirkel 

Fare

Risiko

Trygg

Pedagog



Barnesamtaler. Eks Musa Marius



(1.Følge med og fange opp)

• når den ansatte faktisk kjenner til at 
barn og unge blir utsatt for 
krenkelser fra andre barn eller 
ansatte

Ved kunnskap om
betyr 

• kan ikke unnlates fordi den ansatte
ikke mener den det gjelder har blitt 
krenket. 

Når barn opplever 
mobbing og andre 
krenkelser utløser 
dette en plikt til å 
undersøke saken



2. Gripe inn

Ansatte skal gripe inn 
og stoppe mobbing og 
andre krenkelser 
dersom det er mulig
• Stoppe en situasjon som 

pågår
• Eks stanse en slåsskamp
• Eks stoppe en fysisk 

krenkelse
• Eks stoppe barn som 

krenker andre verbalt



Holdninger som kan hindre at voksne 
griper inn (Høiby & Trolle, 2012)

Har ikke tid
Barn bør lære å 
ordne opp selv

Det blir verre dersom jeg 
blander meg inn

Det går 
nok over

Han har nok 
mye skyld i 

det selv

Nytter ikke hva vi gjør, så 
lenge foreldrene er sånn…

Det virker jo 
ikke så veldig 
alvorlig da..

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Bare minne om disse…



3. Varsle

Varslingsrutiner er viktige

Leder skal varsles

Saken skal løftes til rett nivå for å sikre en 
forsvarlig håndtering

Det er ikke et mål å løse den på lavest mulig nivå

Det er en lav terskel for å varsle

Brukernavn
Presentasjonsnotater
For å opplyse og få et godt bilde av saken er barnehagens varslingsrutiner viktige. Styrer skal varsles. Saken skal løftes til rett nivå for å sikre en forsvarlig håndtering. Det er ikke et mål å løse den på lavest mulig nivå. Ved at styrer har oversikt over krenkelser som har skjedd kan dette også trekkes inn i avdekkingen og gi et mer fullstendig bilde. Eks: dersom det viser seg at et barn er utsatt for en rekke krenkelser fra ulike personer vil dette gi et bilde av hvor innsatsen må settes inn i neste fase. Det er en lav terskel for å varsle. 



I alvorlige tilfeller 
skal styrer varsle 
barnehageeier
• Egne rutiner for når 

styrer skal varsle?

Alltid styrer som 
har ansvaret for at 

varslingen 
håndteres på en 
forsvarlig måte 

(også ved 
delegering)



4. Undersøke

Viktig å klargjøre 
det man har sett, 

hørt eller har 
mistanke om

Få bekreftet eller 
avkreftet om den 

aktuelle kunnskapen 
eller mistanken – skaffe 

seg et forsvarlig grunnlag 
for å følge dette opp 

videre

En sak skal alltid følges 
opp, men spørsmålet om 

hvordan må tilpasses 
saken 

Det er styrers ansvar at 
undersøkelsen av saken 

er forsvarlig. 

De ansattes 
undersøkelsesplikt 
inntrer straks den 

ansatte får mistanke eller 
kunnskap om at barn 

eller unge blir utsatt for 
krenkende ord eller 

handlinger

Brukernavn
Presentasjonsnotater
 Formålet med undersøkelsen er å klargjøre det man har sett, hørt eller fått mistanke om. Skaffe seg et grunnlagMange eks fra skole og rettspraksis at avdekkingen ikke er god nok!!Eksempler på undersøkelsesmåter: bruk av samtaler med barna det gjelder, andre barn og unge, ansatte og foreldrene, samt observasjon, sosiogram etcPrinsippet om barns rett til å gi uttrykk for sine synspunkter må ligge til grunn – NB ALDER OG MODENHETUndersøkelsesplikten!!



6.3.4 Undersøke

Den ansatte skal ikke 
vente og se, men skal ta 
tak i dette raskt
• Undersøkelsene skal gjøres 

snarest mulig

Samarbeid i kollegiet og 
kollektivt ansvar nødvendig

Resultatet av undersøkelsen 
må analyseres for å finne ut 

hvilke tiltak som er egnede og 
tilstrekkelige å sette inn i 
denne saken for å stoppe 

krenkelsene. 



5. Sette inn tiltak og evaluere

Barnehagen skal igangsette egnede tiltak slik at barnet/a 
igjen får et trygt og godt barnehagemiljø

Tiltakene som settes inn skal være egnede til å stoppe 
krenkelsene og gjenopprette et trygt og godt 
barnehagemiljø. 

Tiltakene kan rettes mot de som blir mobbet/ krenket, de 
som mobber/krenker, tilskuere, gruppe-/klassemiljøet og 
barnehage-/skolemiljøet. I de fleste tilfeller vil det være 
behov for å sette inn tiltak mot flere av gruppene

Brukernavn
Presentasjonsnotater
6.3.5	Sette inn tiltak og evaluere  Barnehagen skal så langt det finnes egnede tiltak sørge for at barnet får et trygt og godt bhgmiljø. Hvilke tiltak som settes inn for å stoppe krenkelsene avhenger av den aktuelle situasjonen og resultatet av avdekkingen. Det er forskjell på å håndtere ulike typer enkelthendelser og mobbing. Det skal settes inn egnede tiltak. Både på individnivå og systemnivåAlle barn som opplever mobbing og andre krenkelser har en rett til å bli hørt og skal gis mulighet til å uttale seg om saken, jf. barnekonvensjonen artikkel 12.Ulike tiltak – både individnivå og sytemnivå – flere parallelt



Evaluere

1.Barnehagen skal følge 
opp saken og evaluere 

om tiltakene de har satt 
inn har hatt den 

tilsiktede virkningen. 

2.Barn og foreldre bør 
involveres i evalueringen 

av tiltakene. 

3.Saken er ikke avsluttet 
før barn igjen har et 

trygt og godt 
barnehagemiljø som 

fremmer helse, trivsel, 
lek, læring og sosial 

tilhørighet

4. I dette arbeidet 
trenger barn og unge 
veiledning, hjelp og 
oppmerksomhet fra 
nærværende voksne 

«med varmt hjerte og 
klokt hode».

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Barnehagen og skolen har en omsorgsplikt!



Varmt hjerte

Klart hode

Anerkjennelsen, 
Holdningene

Forståelsen for barn

Kunnskapen 
Konkrete handlinger

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Arbeidet med å forbygge og håndtere mobbing og andre krenkelser handler først og fremst om den tydelige voksne med varmt hjerte og klart hode.I hjertet er…I hodet ligger kunnskapen som sammen med hjerte fører til konkrete handlinger som kan forebygge og stoppe mobbingen.Autoritative voksne – ny internasjonal forskning som viser at i skoler som får til autoritative klima – der går mobbingen drastisk ned! Der det klare tydelige regler og krav til det sosiale samspillet/miljøet, voksne som setter tydelige rammer samtidig som viser klar emosjonell støtte. Lund har en sjekkliste…som bør/kan ligge framme i barnehagen til en stadig sjekk om man er på rett vei



Kjerne-
komponenter
Hva skal læres? 

Implementerings-
drivere 

Hvordan lære?

(Blase m.fl.2012; Fixsen m.fl.2009)

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Imp er et krevende arbeid, og det viser seg at kunnskap om imple.prosesser gjør at org lykkes når de skal omsette ny kunnskap/planer til daglig praksisMå ha vilje – kjenne til hva som er suksessfaktorer og hindringsbarriererKjernekom er kritisk viktige faktorer når det gjelder gode læringsprosesser i personalet – avgjørende at en implementeringsplan innbefatter detteHoldninger; hva skal være deres felles vi i bhg? Hvordan forstår vi mobbing? Hva tenker vi om barn som…hva tillater vi på avdelingen?Dere må være oppdaterte på ny kunnskap – hvordan sikre det? Bokkapitler…hva er viktig å prioritere?Handlingene – bygger på kunnskapen og de holdningene dere har…











Spørsmål ?



«Jeg har snakket mye om mobbing 
gjennom årenes løp - og jeg har ikke  tenkt å 
gi meg.
For tenk hva det kunne bety om vi  bare 
bestemte oss for at i Norge skal  vi ikke 
mobbe hverandre! Alle har noe  godt i 
seg. Også de som mobber og  som 
trakasserer andre – enten det er  
gjennom ord eller handling. Den  sterke 
viljen som bærer oss kan også  brukes til
dette:
Å bestemme seg for å slutte å  mobbe. 
Å oppføre oss ordentlig mot  hverandre. 
På samme måte som de  som blir 
mobbet velger å stå opp til  enda en ny 
dag – på tross av det de  aner komme -
også denne dagen.»

Utdrag fra kongens tale nyttårsaften
2017



The end;
Kunnskap gir ansvar,

Som barnehageansatt
setter du varige spor 

i et barns liv!

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Pedagogen/ de voksne utgjør en forskjell (s. 52 i grønn)
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