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Om mobbing og 

betydningen av vennskap i 

barnehagen 

 

 

  

 

 

 

 



FUB 

- Nasjonalt utvalg 

- Veilede og gi råd til myndigheter, 

barnehageansatte og foreldre 

- Løfte foreldrenes stemme 
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Er det mobbing i barnehagen? 

• Ca.12% barnehagebarn blir plaget daglig 

eller flere ganger i  uka 

 
 

 

 

 

 

 

Kilde: Den norske barnehagekvaliteten (Midtsand,  

Monstad og Søbstad 2004,  

Barns medvirkning og trivsel i barnehagen, DMM/NTNU, Samf.forskn, 2012” 

Barnehagen som læringsmiljø og danningsarena” ved Høgskolen i Hedmark, 

Oppdragsrapport nr. 9 – 2012,) 3 



Victor 

•”Lars har 

fortalt hjemme 

at Victor blir 

mobba i 

barnehagen!” 
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En fars fortelling 

 

  

“Mobbingen har 

formørket 

familiens 

tilværelse” 
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Kan vi kalle det mobbing i 

barnehagen? 

Diskuson rundt begrepet ”mobbing”: 

• Ingen som ønsker å ha barn som er ”en mobber” eller ”et 

mobbeoffer” 

• Bodil Houg og Jostein Alberti-Espenes: 

 ”knyttet stort stigma til både mobber og mobbeoffer” og ”ikke 

uviktig hvordan vi forstår begrepet” 

• Thomas Nordahl: 

 ”bruker ikke begrepet mobbing, det er et smalt begrep” 

• Ingrid Lund: 

 ”Må være forsiktig med begrepsbruken, men finnes det et 

bedre ord for mobbing? ” 
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Ikke så mye hva det er, som 

hvordan det kjennes 
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Lovverket 

 

•Rammeplan for 

barnehager: Forebygge 

mobbing 

•  FN: Alle barn og unge 

har rett til: et 

oppvekstmiljø uten 

mobbing.   
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PARTNERSKAP MOT MOBBING 

• Sammen for et inkluderende 

• lærings- og oppvekstmiljø 

• 2016–2020 

PARTNERSKAPET SKAL VÆRE 

 ORGANISERT PÅ SENTRALT NIVÅ, 

 MEN SKAL OGSÅ VIRKE LOKALT 

 

FOR MANGE BARN OG UNGE OPPLEVER MOBBING 

OG ANDRE KRENKELSER I DAG 
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Prosjektet, Hele barnet-hele 

løpet, Mobbing i barnehagen 

 

 

•Å forebygge mobbing i  

barnehagen der barns opplevelse, 

de ansattes ansvar og foreldres 

involvering er kjernepunkter. 



Samarbeid på tvers: 

Hele barnet – hele løpet, 

mobbing i barnehagen 

• FUB/FUG 

• Universitetet i Agder 

• Kristiansand kommune, 

oppvekstsektoren 

• Sørlandets sykehus, avd. for barn 

og unges psykiske helse. 

 



Barnets stemme 
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Hva sier 5-åringene? 

 

• Mobbing er som erting, bare litt 

slemmere 

• Å banne, å gjøre noe dumt med vilje 

• Slå hverandre – bokse hverandre 

• Å si noe slemt, dritt eller dumming 
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Definisjon på mobbing 

• Den som blir mobbet 

opplever negative 

handlinger av andre 

• Handlinger kan komme 

både fra enkeltpersoner, 

men også fra en gruppe. 

• Handlingene gjentas over 

en viss tid/systematisk 

• Den som blir mobbet 

opplever seg underlegen og 

har vanskelig for å forsvare 

seg. 
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Utvidet forståelse av 

mobbing i barnehagen 

Mobbing av barn i 

barnehagen er 

handlinger fra voksne 

og /eller andre barn 

som krenker barnets 

opplevelse av å høre 

til og være en 

betydningsfull person 

for fellesskapet 
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Hva ser vi etter? 

• Ødelagte klær, eller 

har ”mistet” ting 

• Viser motvilje mot å gå 

i barnehagen,  

• Leker ikke  med andre  

• Virker ulykkelig, 

• Forandrer atferd.  

• Mye voksenkontakt 
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Barnet eller omgivelsene? 

• Hvordan er forholdene rundt 

barnet? 
– Synet på barn 

– Bevissthet om samspillet 

• Finnes det barn som er mer 

utsatt enn andre? 
– Engstelige 

– Gråter lett 

– Forsvarer seg ikke fysisk og verbalt 

– Mer engstelige og usikre,  

– Lavere status 

– Mindre populære. 

• ) 
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Hvorfor griper vi ikke inn?? 

• ”Det er ikke så rart at de andre barna 

erter Nina – hun gråter jo så lett” 

• ”Per irriterer de andre barna fordi han 

snakker så voksent” 

• ”Det er bare Ingrid” 

 

• Sladderhank? 

• Lærepenge? 

• Sutrete? 
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Kan de voksne ”mobbe”?? 

• Hvilken kultur råder i barnehagen?  

• Er det ”lov” til å sette merkelapper på barn? 

• Er personalet bevisst sine holdninger til barna? 

• Våger  vi å se det vi faktisk ser? 

• Voksne kan forsterke barns manglende status. 

• Forskning viser at voksne forskjellsbehandler uten å være det 

bevisst. 
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Voksne er rollemodeller 

• Hvordan snakker vi til/med hverandre? 

 Sosiale medier: Facebook, blogger,  

Hva er budskapet i realityserier? 

 

- Ved middagsbordet 

- Ved bringe/hente i barnehagen 

- I sosiale lag 

 

Hvordan snakker foreldre og personale sammen? 

Hvordan omtaler foreldre og personalet hverandre? 

Er det gode muligheter for samtaler  og diskusjon i barnehagen? 
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Mitt hjerte er ditt,  

ditt hjerte er mitt, 

og visa med seljelyd låter. 

Min glede er din,  

din glede er min, 

og sorgen er min når du gråter. 
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Hva er viktigst for 

foreldrene? 

• At barna får trygghet og 

omsorg fra de voksne 

• At barna har det morsomt 

sammen med barn og 

voksne 

• At barna får leke med 

andre barn 
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FUBs spørreundersøkelse 

• Sosial omgang med andre barn 

kommer suverent på topp når 

foreldrene blir spurt hva som er 

det viktigste foreldrene ønsker 

for sitt barn. 
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Foreldresamarbeid 

• Alfa og omega, 

barnehageloven §1,2 og 4 

• Foreldrene og barnehagen 

må spille på lag.  

• Diskutere verdisyn 

• Jevnlig informasjon om 

barnet 

• Ved mistanke om 

mobbing: ta kontakt med 

foreldrene snarest. 

• Alle barnehager må ha en 

plan mot mobbing 
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Helt konkrete handlinger! 

• Informere foreldre 

• Samarbeide med foreldrene 

• Hva gjør vi? 

– Samtaler med barna hver for seg 

– Felles møte med alle 

• Støtte til den som er utsatt, 

klare krav til de som sier  

krenkende ord eller utfører 

krenkende handlinger 

• Handle her og nå 

• Si på en vennlig måte at du 

tar det alvorlig 

• (omskrevet Zeros prosedyre Roland og 

Vaaland, 2007) 
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Når mobbing skjer – hva gjør vi? 

• Inngripen! 

• Si at det ikke er 

akseptabelt 

• Være en voksen som 

barna vet at bryr seg 

• Den som blir mobbet 

trenger en sterk og 

tydelig voksen 

 Kilde: Olweus 
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Konkrete handlinger i 

barnehagen. 

 
• Tydelige og trygge voksne 

• Begge parter trenger 

hjelp 

• Utvikle gode relasjoner 

og samspillmønstre 

• Refleksjon, observasjon 

og endringsvilje 

• Ta mobbing på alvor fra 

første stund 
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Hva forebygger? 

•Proaktivt arbeid: 

– Holdninger 

–  Velfungerende 

grupper 

 

•Vennskap 
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http://www.udir.no/Barnehage/Stotteressurs

er/filmer-fra-barnehagehverdagen/lek-i-

barnehagen/ 
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Proaktivt arbeid/ 

Vennskapskompetanse 

• utvikle evne til empati 

• vente på tur 

• takle konflikter på en god måte 

• hjelpe hverandre 

• vise omsorg for hverandre 

• hjelpe barna til å stole på seg selv 

• ha fokus på humor og glede i hverdagen 

 

29 



Vennskap 

”Ingen ville vel ønske å 

leve uten venner selv 

om han hadde alle 

andre goder” 
Aristoteles 

 

30 



Vennskap 
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Hva er vennskap 

• Venner er noen en selv ønsker å være sammen med og som 

en leker frivillig med (Broström, 2000).  
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Betydningen av jevnaldrede 

• Jevnaldrede er viktig! 

– I samspill med barn som er jevnaldrene vil det kunne være mer likhet  

– Mer gjensidighet, emosjonelle nærhet  

– De er oppmerksom på at konflikter kan løses rettferdig (Lamer, 2000).  

• Sammen med andre barn kan de lære av andres handlinger og 

ikke bare av egne. De får mulighet til å etterligne gode 

samspills situasjoner og på den måten videreutvikle seg i 

samhandling med andre.  
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Vennskap og lek 

• Det gøyeste 

er å leke og 

få venner 



Lek 

 

• Å bli lekt med betyr at du har 

betydning 

• Lek preges av spontanitet og 

frivillighet 

• Samarbeid, empati og 

vennskap 

• Makt, manipulasjon, 

dominans 
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•Leken, en 
spontan og 
suveren 
livsytring 
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Barns vennskap 

• ”Vennskap er sosial kapital(”Ulvund) 

• ”En venn er nok”(Ladd) 

• ”Vanskelig å definere” (Corsaro) 

• Voksne :langvarig, gjensidig 

• Barn: Den du gjør ting sammen med, leker med, 

har felles interesser med 

– Dele øyeblikk, et nu, en erfaring, en spenning 

– Flyktig, fleksibelt men også varig… 

 

• Snakke med barn om vennskap 

• Ikke forlange at barn skal ha en venn 
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All lek er viktig 

• ”Tradisjonelt har førskolelærere vært opplært til at rolleleken - - 

er mer høyverdig enn det å løpe frem og tilbake”. Anne Greve 
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Voksnes rolle 

• ”Da går det an å hjelpe til litt, 

vi som er voksne kan lete 

etter personer barnet kan ha 

noe felles med, og så 

arrangere situasjoner som 

kan gjøre det lettere å 

møtes”. 

Anne Greve - 
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Vennskap mellom barn  

• ”Tidligere har jeg tenkt at det 

må være lettere for barn å få 

nye venner, fordi de er 

nettopp barn, men det går jo 

ikke an å erstatte en konkret 

venn som blir borte hvis 

familien flytter til et annet 

kvartal, eller en annen by” 

• Anne Greve 
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Barnas forslag til tiltak 

 

Emma:  

”vi må jo hjelpe folk når de griner – 

man spør: skal jeg hjelpe deg? Så kan 

de si ja eller nei om de greier seg sjøl 

eller …” 

Odd:  

 ”meg og Egil – vi trøster folk” 

Sindre:  

”når noen barn er lei seg gjør jeg bare 

sånn: (lager klovneansikt)” 



Konklusjoner… 

• Det er når vi er 

sammen med barna 

at vi oppdager barn 

– Være nær nok til å se 

og til å høre 

– Lese barnas uttrykk 

• Let etter vennskap 

• Om og om igjen.. 
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Det aller viktigste  
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”DET MEST AFGØRENDE, SOM SKETE 

FOR OS, DA VI VAR BØRN, VAR AT 

DET VAR KÆRLIGE ØJNE SOM SÅ 

OS. SÅ OS MED GLÆDE OG VARME. 

IKKE FORDI VI HAVDE DE OG DE 

EGENSKABER, MEN FORDI VI VAR 

TIL” 

• (J. Møllenhave 1985) 

 



FUBs brosjyre om mobbing 

44 

Hovedbudskapet i FUBs brosjyre om 

mobbing handler om hva de voksne kan 

gjøre: 

 

• være sammen med barna slik at 

   mobbing oppdages  

 

• være nær nok til å se og høre  

 

• være aktive, varme og engasjerte 

  

• bry deg 

 

• involver foreldrene – samarbeid viktig 



Kvalitet og Vennskap, 

althengersammen 
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Følelseskort 
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Kilder 

• Manifest mot mobbing 

(Regjeringen) 

• Barns trivsel og medvirkning i 

barnehagen, DMM og NTNU 

2012 

• ”Barns trivsel – voksnes 

ansvar - Forebyggende 

arbeid mot mobbing starter i 

barnehagen” (Udir 2013) 

• Kari Nergaard: ”Når du vet, 

så kan du ikke la det være” 

(Trondheim, 2008) 

• Mobbing blant jenter i 

barnehagen, Kaja Bille 

Johnsrud og Christine 

Solberg, UIO 2009 

• Relasjonell mobbing blant 

jenter i barnehagen, May Britt 

Helgesen,HIF 2010 

• Mobbing i barnehagen, Kaja 

Rishovd ,UIS 2010 

• Den norske 

barnehagekvaliteten (2004) 
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Ta kontakt! 

 

FUB kan gi råd og veiledning. 

- Telefon: 22 05 90 80 

- Mail: post@fubhg.no 

- Hjemmeside: www.fubhg.no 
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    Følg FUB på nettet! 
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Spørsmål til diskusjon:  

 

Hva må til for å forebygge 

mobbing? 

Hva kan barnehagen gjøre? 

Hva kan foreldrene gjøre?  

Hvordan møtes foreldre som tar 

opp mobbing? 

Hvordan kan foreldre stille opp 

for hverandre? 

50 


