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Felles mål – vi klarer det!! 

 Å forebygge, avdekke og håndtere krenkelser er en umåtelig viktig samfunnsoppgave – alt 
for mange barn opplever å bli mobbet i barnehagen, på skolen, på fritiden og i sosiale 
medier

Dette er ikke skolens eller barnehagens ansvar alene
Et godt samarbeid med foreldre er avgjørende – spill på lag – foreldre må tro på oss
Noen ganger krever det et godt samarbeid mellom flere instanser rundt barnet

 Et inkluderende skolemiljø med knallgode rektorer, tydelige og varme klasseledere er den 
beste vaksinen mot krenkelser og mobbing

 Skoler og barnehager MÅ sette seg skyhøy mål – alle skal ha det trygt





De fleste barn har det trygt

 Nesten 90 % av elever trives godt eller svært godt på skolen. Mange barnehager og 
skoler jobber godt med å bygge trygge og inkluderende miljøer for barn og unge

 Norge har arbeidet systematisk mot mobbing i over 30 år
 De aller fleste kommuner lykkes med å bygge barnehage- og skolemiljøer som fremmer 

helse, trivsel og læring

 Men fortsatt blir 6,3 % av elever utsatt for krenkelser (kun Elevundersøkelsen)

- Noen barn er mer utsatt enn andre, det er knyttet til funksjonsnedsettelse, religion, 
etnisitet, legning, kjønn osv



Ny lov - alle barn skal ha det trygt

Nulltoleranse mot alle krenkelser

 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 plikt til å undersøke og sette inn egnede tiltak (aktivitetsplan) 
som sørger for at eleven får et trygt skolemiljø

 Dette krever et systematisk arbeid, høy kompetanse og gode holdninger
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Hvordan krenker elever hverandre

 70 prosent av elevene blir kalt stygge ting og ertet på en sårende måte

 46 prosent blir holdt utenfor og baksnakket

 23 prosent av elevene utsettes for fysisk mobbing 

 11ooo barn opplever at de blir mobbet av de voksne på skolen 
 40 prosent sier at de ikke har fortalt noen om mobbingen 
 13 prosent sier at skolen visste om mobbingen, men gjorde ikke noe 

Ingrid Grimsmo Jørgensen



Ingrid Grimsmo Jørgensen



Hvorfor har ikke barn fått hjelp

 Mobbing kan defineres og forklares på ulike måter. Med bakgrunn i skoleforskning er 
mobbing tradisjonelt definert som gjentatte, negative handlinger fra en eller flere, mot 
personer som har vanskelig for å forsvare seg (Olweus, 1993)

 Hvor mange ganger?

 Hvor lang tid?

 Er det et ujevnt maktforhold?

 Har den som mobber gjort det med mening?

 Dessverre så har mobbedefinisjonen gjort at mange barn ikke har fått hjelp 
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Voksnes holdninger har også medvirket

 Barn har litt skyld i det selv
 Barn kan unngå mobbing med litt 

innsats
 Det er egentlig ikke så rart at noen 

barn blir mobba
 «Kan du ikke være litt blidere?»
 «Kan du ikke bare spørre om å få 

være med?»
 Dessverre opplever mange barn i 

stedet at de voksne sier; «dette går 
over, ikke bry deg om det. Du har da 
så mange andre venner». 

 Vi legger noen ganger skylden på 
ofrene, «ja, ja, hun har alltid vært 
litt spesiell»

 «Kanskje ikke så rart når du tenker 
på hans familiebakgrunn»

 Mobbeforsker Roland forteller at 
barn som blir mobbet ofte føler 
seg sviktet av voksne

 Barn mangler tillitt til voksne
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Hvorfor lykkes vi ikke 

 Mobbeforsker Ingrid Lund (2017) peker på at det har vært et for stort fokus på 
individuelle egenskaper hos de som er involvert i en mobbesituasjon og for lite fokus på 
at mobbing er et sosialt gruppefenomen

 Tiltakene må rettes mot skolemiljø, klasseledelse, klassemiljøet, hjem-skole-samarbeid, 
deretter mot individuelle tiltak (og ev samarbeid på tvers for å bedre forstå hva barn 
trenger)

 Slutt å spør:
 «Hva er det som er galt med barnet?»
 Begynn å still spørsmålet:
 «Hva er det i omgivelsene rundt eleven som gjør at det går galt?»
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Case

 Fredrik går i 6. klasse. Han er kjempeflink i fotball og har store ambisjoner 
for fotballaget. Men han liker ikke at Espen er med, for Espen er ikke så 
god i fotball, han sinker laget, synes Fredrik. Så begynner han å erte 
Espen, sier han er treig. Mange av de andre gutten hiver seg på og blir 
med på ertingen for Fredrik er jo så kul, han har høy status. Så blir det 
vanskelig for Espen for hvis han bommer på ballen så buer de og har han 
en dårlig takling så kommer de med sarkastiske kommentarer. Så etter 
hvert synes han det ikke er noe gøy å være med og han slutter med 
fotball. Gutta regner han ikke som en på laget lenger. De andre i klassen 
slutter å være sammen med han. Han sier ifra til de voksne, men da blir 
mobbingen bare verre. Fredrik kallen han en sladrehank og sutreunge. På 
skoleveien venter Fredrik og de andre gutta på Espen…
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Fredrik er en potensielt inkluderende 
leder

 Fredrik og hans klassekamerater trenger ledelse fra en klasseleder som tar regien 
slik at de ikke forsetter å anvende negative strategier for å oppnå sosiale mål 

 Fredrik trenger varm og tydelig veiledning av kompetente voksne som skjønner 
dynamikken når krenkelser oppstår

 Fredrik og alle de andre i klassen trenger en tydelig klasseleder som gir gode 
rammer for hvilke normer som gjelder i vår klasse

 Vennlige gnagsår



Klasseleder - vennlig gnagsår

 Hvordan sikrer du at alle i klassen eller gruppa er inkludert?

 Hvordan ser klassens eller gruppas regler for sosialt samvær ut?

 Er reglene positivt formulert og tilstrekkelig spesifisert?

 Hvordan arbeidere du med å involvere barna i arbeidet?

 Hvordan følger du opp arbeidet med sosial inkludering?

 Vet du hvordan barna opplever deg i gruppa?

 Hvordan jobber du med det gode gruppe-klassemiljøet/klassevenn? 

 Er du en god rollemodell i samhandling med barna når det gjelder positiv feedback og 
trygge relasjoner til alle
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Inkluderende miljø

 Hvordan barn samhandle og kommuniser med hverandre 
styres mye av hvilke kultur som har fått lov til å utvikle seg ved 
den enkelte skole og i den enkelte klasse

 Klasselederen har en helt sentral rolle i bygging av et 
inkluderende miljø med gode normer for positive relasjoner 
mellom alle elevene eller barna i en klasse/gruppe



Trygt læringsmiljø gir 

 Bedre læringsutbytte både faglig og sosialt

 Færre krenkelser og mobbing

 Mindre fravær

 Bedre trivsel, mestring og utvikling

 Positiv holdning til skole og barnehage

 Bedre leksevaner og arbeidsinnsats

 Mindre stress og bekymringer! 

 Skole og barnehage skal være en beskyttelsesfaktor, spesielt viktig for utsatte barn
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Ta mobbing på alvor 

 Rektor må ta regien «Slik skal du ikke ha det ved vår skole»
 Ta barnets subjektive opplevelse på alvor (ikke bagatellisere)
 Ha fokus på å stoppe krenkelser, ikke å ta noen enkeltelever (bygge trygge miljøer)
 Bli god på å kommunisere med foreldre som uttrykker sterke emosjoner
 Gjør grundige undersøkelser av hele læringsmiljøet, årsaken til at barna i en klasse krenker 

hverandre kan ha helt andre forklaringer enn man tror 
 Hold foreldre oppdatert og være åpen for innspill til hvordan saken kan løses
 Unngå at mobbing og krenkelser blusser opp igjen, følg opp saken over lang tid
 Gi hjelp til det utsatte barnet. Krenkelser og mobbing er en stor emosjonell belastning 
 Når barn krenkes må skolen må ha en holdning som sier; Alle mann til pumpene. Da må alt 

annet arbeid vike. For så viktig er det å beskytte barn! (Læringsmiljøsenteret, Roland)
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Det er systemtiltakene som forebygger og 
stopper mobbing 

 Alle barn skal kjenne seg trygge og føler mestring 
 Alle barna skal ha en trygg relasjon til de voksne. Krever at den voksne kontinuerlig jobber med å se, 

lytte, forstå og inkludere alle barn (bevisst vennlig)
 Alle barn skal vite hvilke forventninger , normer og regler som skal følges
 Alle barn skal få muligheten til å øve på forventningene som de voksne har. Krever at den voksne 

tar ansvar, er en god rollemodell og et vennlig gnagsår 
 Alle barn skal ha foreldre som samarbeide med og fremsnakke de andre barna og 

barnehage/skolen. Krever et godt samarbeid og tydelige forventninger (Trivselsregler)
 Alle barn skal ha voksne som ser bakenfor atferd og hjelper dem med å ta gode valg. Krever gode 

holdninger hos trygge voksne som TROR at de greier det
 Barn krenker hverandre sjelden der det bygges trygge læringsmiljøer hvor voksne bygger gode 

relasjoner til og mellom barn ( å høre til)
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