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Hovedpunkter

 1. Å forstå hva mobbing er og hva som er konsekvensene av mobbing
 2. Hvordan kan man forebygge mobbing
 3. Hvordan kan man stoppe og avlære uønsket atferd i barnehagen
 4. Samarbeid mellom foreldre og barnehage
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Mobbing skjer i barnehagealder

 Barn i 3 års alderen kan mobbe andre barn (Vlaschou et al. 2011).
 Hvis vi ikke stopper det, da kan det «vokse og spre seg» ! 
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http://www.nrk.no/video/PS*176586

http://www.nrk.no/video/PS*176586
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Den beste nyheten er at mobbing kan forebygges!!!!
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Hva er mobbing?
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”Mobbing av barn i barnehagen er 
handlinger fra voksne og/eller andre 

barn som krenker barnets 
opplevelse av å høre til og være en 
verdifull person for fellesskapet”

(Hele barnet, hele løpet; Mobbing i barnehagen. Forskningsrapport 2015)
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Hva er mobbing?

 ”vi kaller det mobbing eller plaging når én eller flere barn (sammen) 
er uvennlige og ubehagelige med et barn, som ikke så lett kan 
forsvare seg. Dette kan være ved at barnet blir sparket, slått eller 
dyttet. Det er også mobbing når barn blir mye ertet eller når barn 
blir utestengt fra de andre” (Roland & Idsøe, 2001)

 "en eller flere personer, gjentatte ganger og over en viss tid, sier eller 
gjør vonde og ubehagelige ting mot noen som har vanskelig for å 
forsvare seg" (Olweus & Solberg, 1997)
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Konflikt eller mobbing?
Vanlig konflikt                                                   Mobbing

 Likeverdige parter eller venner                   * Ubalanse i styrkeforhold/ikke venner
 Skjer av og til                                             * Gjentatte negative handlinger (i et mønster)
 Tilfeldig * Hensikt/planlagt
 Ikke så alvorlig * Alvorlig, trusler om fysisk eller emosjonell skade
 Samme emosjonelle reaksjoner                          * Sterk emosjonell reaksjon fra offer, ikke fra mobber
 Søker ikke makt/oppmerksomhet                        * Søker makt, kontroll, materielle ting
 Prøver ikke å oppnå noe                                      * Forsøker å få makt eller evt. materielle ting
 Dårlig samvittighet – tar etter hvert ansvar          * Ingen anger, skylder på offeret
 Eventuelt problemløsning (ønske om)                   * Ingen forsøk på problemløsning
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Mobbing-3 elementer

Mobbing er en form for emosjonelt eller fysisk overgrep
med tre karakteristika: 
Intensjon – Den som mobber har intensjon om å skade
Gjentagelse – En mobber plager gjerne det same offeret på
ny og på ny
Ubalanse i styrkeforhold – Den som mobber velger gjerne
offre som han/hun opplever som svakere (fysisk eller
psykisk)
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Ulike typer av mobbing:

 Mobbing kan ha mange former, med ulik alvorlighetsgrad: 

• Fysisk mobbing— dytte, slå, stikke, sparke, banke opp
• Verbal mobbing, kalle-navn, fornærme, trusler om skade
• Relajonell mobbing — ekskludere, utestengning, spre rykter, få andre
til å skade noen, grimaser, lage regler for de andre/bestemmer over 
andre
• Digital mobbing — Sende negative meldinger eller bilder via internet 
eller mobil
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Konsekvenser av å bli mobbet

 Spenninger i kroppen, redsel, trøtthet og tristhet. 
 Noen mister sin tillit til andre, isolerer seg sosialt, og får 

konsentrasjonsvansker
 Noen nekter å gå til barnehagen
 Lavt selv-bilde og mister interessen til å besøke/snakke med venner eller 

delta i aktiviteter som de likte tidligere
 Utvikler internaliserende problemer som angst og depresjon,
 Psykosomatiske problemer som hodepine, vondt i magen, søvnproblemer, 

og dårlig appetitt  
 Senere kan de vise eksternaliserende atferd som aggresjon, fiendtlighet og 

dårlig oppførsel
 Kan gi traumesymptomer- PTSD (posttraumatisk stressforstyrrelse)
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Hvem er mobberne?

 Noen av mobberne karakteriseres best av sin «personlige stil»:
 De verdsetter den belønning som aggressivitet kan gi
 Mangler empati for offeret, vanskelig for å vise medfølelse
 Mangler ofte skyldfølelse, tror at offeret har provosert og dermed 

fortjener konsekvensene
 Liker å bestemme, dominere og å utøve makt. Liker å vinne i alle 

situasjoner
 Foreldre eller andre signifikante voksne har ofte modellert 

aggresjon/negative væremåter (hvordan snakker man om andre rundt 
middagsbordet hjemme?)
 En mobber tenker ofte urealistisk (i forhold til at «jeg skal alltid ha 

det jeg ønsker»)
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Hvem blir mobbet? 

 I følge noen forskere er noen grupper av barn mer utsatt for mobbing (Estell et al., 2009; 
Hoover & Stenhjem, 2003; Tattum & Lane, 1989):

 lavere selvbilde, angst, frykt, underkastelse, depresjon/tristhet, 
 mindre sans for humor, 
 de er lavere enn andre, og også fysisk svakere, og kanskje dårligere koordinasjons-evner, 
 hjelpeløshet, selvklandring, sosial tilbaketrekking og isolasjon, 
 dårligere sosiale ferdigheter, lavere popularitet, få eller ingen venner, og mer avhengige av 

voksne, 
 har overbeskyttende foreldre
 har en diagnose eller har opplevd tidligere trauma-emosjonelt dysregulerte
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Mobbing i bhg er annerledes. Hva skal vi se etter?

 Den er «min!!!» - det å grabbe leker på denne måten er en typisk atferds for små barn 
– og regnes vanligvis ikke som mobbing. MEN: dersom de voksne i barnehagen lar 
dette skje gjentatte ganger mot ett spesielt barn slik at det blir et mønster så kan dette 
egentlig gå over til å bli verbale og kanskje fysiske former for mobbing. 

 Små barn liker å hviske hemmeligheter til hverandre, og å gi andre rare kallenavn. 
Men når hviskingen går over til ryktespreding og inneholde privat informasjon, eller når
kalle-navnene oppleves som vonde/smertefulle, og spesielt når ett barn blir målet for 
dette, så er vi nok dessverre over i noe som er mobbing. 
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Mobbing i bhg

 Rollespill/ Å late som spill- kan dessverre gi muligheter for noen barn til å oppnå/spille
ut makt og manipulering overfor sine lekekamerater.  

 Barn som sier: “Du får ikke leke med meg” gjør gjerne ikke dette som en bevisst
selekterings-strategi, men dette kan dessverre utvikle seg til relasjonell mobbing og
eskalere til mer sofistikerte former for sosial eksklusjon som brukes av elder barn. 
(f.eks. “du får ikke være min venn dersom du er venn med henne”) 

 Til og med 5-år gamle barn er observert i å manipulere venner til å ekskludere sårbare
andre
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Viktige poeng

 Mobbing blant yngre barn kan se annerledes ut enn blant eldre
 Smertefulle “forløpere” til mobbing kan utvikle seg til mobbing dersom

de blir gjentatt over tid og inneholder intensjon og anvendelse av makt
 Tidlig intervensjon kan forebygge at “pre-mobbe strategier” utvikler seg

til mobbing 
 Umiddelbar stopping av mobbing kan forebygge at det utvikler seg til

noe mer alvorlig
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Øk sosial kompetansen!

 Steg for steg programmet
 Snart førsteklassing
 Forfattere:  Svanaug Lunde og Ingunn Størksen
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Foreldre - mulige tegn på at barnet ditt blir mobbet

 Oppfører seg annerledes enn hun/han vanligvis gjør
 Er redd for å gå til barnehagen
 «Vondter» (vondt i magen, får ikke sove)
 Mister appetitten
 Virker bekymret, trist, oppfarende
 Viser mindre interesse for aktiviteter som hun/han tidligere likte
 Har uforklarlige skader
 Klager på å bli utestengt fra vennegruppen og aktiviteter
 Mister interessen for å besøke eller snakke med venner, blir redd andre barn
 Virker stresset og irritert
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Foreldre - om ditt barn blir mobbet

 Ros barnet ditt for at det er modig nok til å fortelle deg!
 Fortell barnet at mobbingen ikke er deres skyld
 Anerkjenn at dette er alvorlig – og ta kontakt med barnehagen
 Oppfordre barnet ditt om å fortelle om mobbingen til deg helt til det totalt har 

opphørt
 Øv sammen med barnet på hva man kan si i en mobbesituasjon, at man skal si at den 

som mobber skal stoppe, at man kan gå vekk fra situasjonen, fortelle til pedagog 
eller foreldre eller andre voksne man har tillit til.

 Lag en «sikkerhets-plan» – oppfordre barnet ditt om å holde seg til områder/steder 
der det er voksne.

 Viktig med oppfølging!
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Foreldre - mulige tegn på at ditt barn mobber andre

 Er aggressiv mot andre barn, voksne, eller kjæledyr
 Er positiv til aggresjon
 Blir lett frustrert og/eller sint
 Er sjefete og manipulerende
 Utestenger andre bevisst
 Har aggressive venner
 Virker å ikke anerkjenne eller bry seg om andres følelser, eller om betydningen av 

sin egen atferd på andre (ler, skylder på andre)
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Foreldre - om ditt barn mobber andre

 Etabler akseptabel atferd
 Tren barnet ditt i hvordan man ber om ting og uttrykker følelser uten å bruke mobbing
 Overvåk barnets lek med andre barn
 Vær konsistent i anvendelsen av konsekvenser ved å erstatte privilegier med aktiviteter 

som utvikler relasjonelle ferdigheter – for eksempel leking, bygging, etc sammen med 
andre barn

 Oppfordre til empati, lær barnet hvordan det identifiserer emosjoner hos ofre fra bøker 
eller filmer. Spør barnet om hvordan hun/han tror offeret føler seg.

 Oppfordre barnet ditt til å be om unnskyldning eller om å erstatte ødelagte gjenstander
 Hjelp barnet ditt til å bruke makt på en positiv måte, gi mulighet for å vise frem 

eventuelle gode ferdigheter som barnet ditt har. Positiv tilbakemelding vil vise barnet at 
evnene deres er verdsatt, og vil lede til at barnet bruker mer energi på disse evner.

 Ros barnet ditt for å være samarbeidsvillig etter hvert som hun/han lærer
 Fortsett å følge opp fremgang
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Dersom ingen griper inn…..

 Barn som mobber vil fortsette å mobbe, de vil ikke forstå at mobbing gjør
vondt, og de vil ikke lære hvordan de kan engasjere seg i hjelpende, støttende
og inkluderende interaksjoner. 
 Barn som blir mobbet vil fortsette å være ofre, de vil ikke lære hvordan de kan

stå opp for seg selv, bli selvstendige og sosialt kompetente, og å be om hjelp
fra venner og voksne. Uten intervenering fra lærere/voksne vil mobbing 
fortsette å utvikle seg og bestå ved skolen/barnegruppen, ikke bare i
barndommen, men også inn i ungdomstiden og til voksen alder.
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Hva kan barnehagen gjøre?

 En suksess-faktor ligger i å ha faste rutiner for hvordan man skal
håndtere mobbing før, under, og etter forekomst
 Dersom man snakker åpent om mobbing med barna så skjønner de 

at de voksne bryr seg om deg og tar mobbing alvorlig, og vil gjøre
alt for å sikre at mobbing ikke skal skje
 Fortell barna at det er ok og viktig å snakke om mobbing. 

Oppfordre barna til å snakke med voksne dersom de har spesifikke
bekymringer knyttet til mobbing i barnehagen sin. Lytt nøye til
barna, legg merke til følelser de måtte ha, spør om detaljer, si at du 
kan hjelpe, snakk om løsninger, og følg opp.



27

Forklar til barna hva mobbing er

 Barn som forstår hva som er mobbing og hvilke ulike former det
kan ta, er bedre i stand til å avdekke/gjenkjenne mobbing når de 
ser det eller når de blir involvert i det. 
 Barn som skjønner hvordan mobbing smerter og hvorfor det ikke er

tillatt er bedre skikket til å reagere på en passende måte og å be 
om hjelp i mobbesituasjoner.
 Hjelp barna å forstå de tre faktorene som karakteriserer mobbing:
 Det er med vilje
 Det skjer om og om igjen
 Det er misbruk av makt for å skade andre
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Forklar til barna hva mobbing er

 Hjelp barn å forstå de ulike måter mobbing kan skje på:
 Verbalt: Å bruke ord for å skade (e.g., kallenavn, plaging, spotting) 
 Fysisk: Bruke fysiske handlinger for å skade (e.g., slå, sparke, dytte) 
 Relasjonelt: Å bruke relasjoner til å skade (e.g., ekskludere, spre

rykter, si at noen ikke kan være vennen din, å vende en annens
venner mot dem) 
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Forklar til barna hva mobbing er

 Relasjonell mobbing kan være et nytt begrep for barn. Forklar for 
barna at det å si til en annen at hun/han ikke kan få være med i
leken er en form for mobbing dersom det gjøres gjentatte ganger 
med intensjon der hensikten er å gjøre noen vondt.
 Det er viktig å understreke at barna selvfølgelig ikke trenger eller

skal inkludere alle og enhver i leken sin hver eneste gang. Det kan
være tilfeller når det virkelig ikke passer at andre blir med. Øv på
hvordan man da skal si nei, vennlig og sensitivt. For eksempel, de 
kunne si “beklager, men akkurat nå er vi midt inne i en lek, du kan
leke med oss senere når vi er ferdige” etc etc
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Del en personlig historie

 Del en historie om når du ble mobbet eller var vitne til mobbing. Å høre en
historie om en voksens mobbe-erfaringer kan bevege et barn til å avsløre sine 
egne erfaringer/opplevelser.
 Be barna om å utveksle historier om mobbing om de har opplevd noen.
 Anerkjenn at det er ok å snakke om mobbing siden det angår alle, enten vi er

mobberen eller offeret, eller om vi var tilskuere til at det skjedde. Diskuter hva
historiene får dem til å føle. Fortell barna at mobbing alltid er galt, og at det
aldri burde skje. Bruk historiene som eksempler, og få barna til å brainstorme
forslag til løsninger.
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Med vilje?

 Denne aktiviteten hjelper barn å forstå forskjellen mellom å gjøre
et uhell og å gjøre noe med vilje. Vi kan alle ta feil – voksne som
barn. Men noen ganger gjør folk ting der de har til hensikt å skade
andre – ting man gjør med vilje og ikke pga en misforståelse
 Mobbing er et eksempel på noe man gjør med vilje; et barn som

mobber prøver bevisst å skade noen andre.
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Eksempler

 Presenter følgende eksempler (eller lag dine egne). Spør deretter
barna om dette er gjort med vilje eller om det er et uhell:  
 Per trør uoppmerksomt på Pål sin tå, og sier “unnskyld.”
 Tor er sint på Robert og tråkker hardt på tåen hans. 
 Tanya ser ikke Jonas sitt byggeklosse-tårn og velter det. 
 Christine liker ikke Jane, derfor skribler hun over bildet hennes. 
 Mario kaster sekken sin i gangen og løper ut for å leke. 
 Når Anne løper ut for å leke med Mario tråkker hun på sekken

hans.  
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 Når du diskuterer hvert eksempel, spør barna: 
 Hvordan kan man vite om det er et uhell eller om det er med vilje? 
 Er personen snill eller slem? 
 Hvordan tror du den andre personen i historien føler seg? 

Avslutt aktiviteten med å minne barna på at alle våre handlinger, 
enten de gjøres med vilje eller ikke, kan ha en effekt på andre. 
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Les historier om mobbing

 Å lese historier for barna om mobbing gir anledninger til å snakke
om hvordan andre barn responderer på og opplever mobbing. Det
gir også anledning til å reflektere over hvordan man ville reagert
selv i lignende situasjoner. Her er noen spørsmål for å få barna til å 
begynne å snakke om en historie som involverer mobbing:

 Hva handlet historien om? Hvem mobbet? Hvem ble mobbet?
 Hvem så på mobbingen? Hvordan stoppet mobbingen? Hva annet kunne noen gjort for å 

hjelpe?
 Hva ville du gjort? Har du vært i en lignende situasjon som denne?
 Hvis ja, hvordan opplevde du det? Hva gjorde du? Hva hjalp/hjalp ikke?
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Les følgende scenarier:

 Fysisk mobbing: Hver gang Ola sitter på favorittbenken sin på lekeplassen, så
sier David til vennene, “Se på dette”. Deretter går David bort til benken og
sitter like ved siden av Ola. Deretter bruker han kroppen sin til å dytte Ola av
enden på benken og ned på bakken. David og vennene ler av Ola, og Ola 
begynner å gråte.

 Verbal mobbing: Janne besøkte dyreparken forrige helg, og etter dette
begynte hun å kalle sine venner med dyrenavn. Janne kaller Elin for Flodhest. 
Elins ansikt ble rødt, og hun forlot lekeplassen for å leke for seg selv. Hver
gang Elin prøver å komme tilbake i lekegruppen roper Janne og noen andre
at “Elin er flodhest” – som gjør at Elin blir veldig lei seg.
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 Relasjonell mobbing: Lise fortalte vennene sine at de skulle holde seg borte fra
Kari fordi “Kari er så rar”. Hver gang Kari forsøker å leke med Lise eller en av
hennes venner sier de “Nei, vi har det for travelt”. Kari føler seg utestengt og
skjønner ikke hvorfor de ikke vil leke med henne.
 Etter å ha lest hvert scenario, be barna om å tenke på ulike responser som ofre og

tilskuere kan foreta seg, og sannsynlige konsekvenser av disse responser. La barna
velge den beste responsen. Rollespill disse der læreren/den voksne spiller 
mobberen, og der barna øver på å bruke responsene som de har identifisert som
hensiktsmessige. Sørg for at alle barna får spille både ofre og tilskuere – inklusiv å 
be en voksen om hjelp.
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Tips for suksessfulle intervensjoner

 Voksne bør være spesielt oppmerksomme på atferd som kan utvikle seg til
mobbing. Tidlig intervensjon!
 Gjennom intervensjonen: 
 Stopp mobbingen ved å si “stopp”
 Skill mobber og offer om nødvendig. 
 Responder korrekt og rolig. 
 Si kun “Ingen mobbing tillatt” regelen. 
 Beskriv kort atferden du så og hvorfor det ikke er tillatt. 
 Stå bak offeret og støtt henne/ham i å stå opp for seg selv. 
 Gi ros til behjelpelige tilskuere og oppfordre andre barn til å hjelpe.  
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Dette skal man ikke gjøre!

 Ikke respondere aggressivt. 
 Ikke forsterk den som mobber ved å gi henne/ham 

oppmerksomhet. 
 Ikke diskuter med den som mobber. 
 Ikke gi umiddelbare konsekvenser. 
 Ikke be barna om å ordne opp selv. 
 Ikke bruk betegnelser på barna som “mobbere” eller “ofre” 
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Etter hendelsen

 Etter hendelsen følger man opp hver av aktørene separat. Stol på
dine relasjoner med barna og snakk åpent og konstruktivt om 
mobbingen og dens konsekvenser
 Barn som mobber må forstå at mobbing ikke aksepteres i det hele 

tatt – at det er strengt forbudt! Hjelp dem å forstå regler og
forventninger om mobbing som gjelder i gruppen deres, at 
mobbing er sårende og direkte skadelig, og at de må øve seg på
prososiale aktiviteter.
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Etter hendelsen

 Barn som er ofre må forstå at voksne bryr seg og støtter dem, at de ikke
fortjener å bli mobbet, og at de kan be voksne og venner om hjelp. De trenger
hjelp til å stå opp for seg selv i forhold til mobbing.
 Barn som er tilskuere må forstå at de har makt til å roe ned situasjonen ved å 

be den som mobber om å stoppe, hjelpe offeret til å gå vekk, få støtte fra
andre tilskuere, be voksne om hjelp, og å rapportere mobbingen. Snakk med 
dem om hva de gjorde eller ikke gjorde for å hjelpe.
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Etter hendelsen

 Etter mobbeepisoden informerer man kollegiet som jobber med 
barna, og barnas foreldre. Lag en detaljert rapport over hendelsen
og hvem som var involvert, hvilken type mobbing vi snakker om, 
hvor hendelsen skjedde, om det har hendt tidligere, og hvilke
strategier som ble anvendt for å intervenere. Slike rapporter vil
avdekke alle mønstre ved hendelsen og hjelpe de voksne å se hvilke
intervensjonsstrategier som er mest hensiktsmessige.
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Involver foreldrene

 Foreldre kan anvende måter som barn lærer på til å forstå, snakke
om, og repsondere på mobbing i deres tidlige barndom
 For eksempel kan foreldre snakke med barna sine om hva mobbing 

er, dele personlige historier om mobbing, hjelpe barna å skille
mellom uskyldig erting og mobbing som er gjort “med vilje”, 
oppfordre barna til å inkludere heller enn å ekskludere, og å 
diskutere hypotetiske mobbesituasjoner med barna sine.
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Involver foreldrene

 Foreldre kan ha behov for hjelp fra pedagogene til å forstå hva
mobbeatferd er i tidlig barndom, og hvorfor det er viktig å 
intervenere
 Mange foreldre vil bli opprørt over å høre at deres barn mobber

andre. Andre kan protestere mot at det skal interveneres i forhold
til deres barn på grunn av antagelsen om at mobbing er en normal 
del av det å vokse opp. Når man snakker med foreldre er det viktig
for pedagogene å vise forståelse for og støtte foreldrene i deres
følelser, og å unngå å gjøre foreldrene defensive. Pedagoger kan
også forsikre foreldre at mobbeatferd kan stoppes med felles
innsats fra skole og hjem.



44

Involver foreldrene

 Foreldre kan profittere på å høre pedaoger forklare at mobbe-
atferd er lært av andre barn, og har en rekke skadelige
konsekvenser for dem som blir utsatt, men også for dem som
mobber og for dem som er tilskuere.
 Pedagoger kan være proactive og gi seminarer/kurs for foreldre om 

barns utvikling og utvikling av barns sosiale og emosjonelle
ferdigheter.
 Foreldre kan hjelpe barna å utvikle viktige sosiale ferdigheter

som behøves for å forebygge mobbing: empati, å stå opp for 
seg selv, og konfliktløsning
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Mangel på kjærlighet
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Masse kjærlighet!!Den gode relasjonen!!!
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Refleksjon

 Hva bør en handlingsplan for mobbing i bhg inneholde?
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Innhold i handlingsplan for barnehagen

1. Innledning 

2. Bakgrunn 

3. Definisjon 

4. Mål 

5. Kjennetegn og ulike former for mobbing 

6. Forebygging med eksempler

7. Avdekking med eksempler

8. Tiltak med eksempler

9. Samarbeid mellom hjem og barnehage 

10. Kontinuitet 

11. Rutine 

 Litteraturliste 

 Ansvarlig gruppe i vårt bhg……………………..
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De gode relasjonene

 https://www.youtube.com/watch?v=XRWBRznVVdA
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