
Barn som blir mobbet 
Hensikt 
• Sikre bevisstgjøring hos personalet på ulike faretegn 
• Sikre forebygging av mobbing i barnehagen  
• Hindre at mobbing oppstår    
Ansvar 
• Styrer er ansvarlig for at personalet er kjent med rutinen. 
• Enhver ansatt er ansvarlig for å følge rutinen. 
  
Definisjon 
En person blir mobbet eller plaget når han eller hun gjentatte ganger og over lang tid 
blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere personer (Olweus, 1993) 
  
Handling 
Vær oppmerksom hvis et barn 
• Ofte blir utsatt for sårende bemerkninger. 
• Gjentatte ganger blir gjort narr av og ydmyket. 
• Domineres av andre og dette er et mønster. 
• Blir dyttet, sparket, slått uten å kunne forsvare seg. 
• Har sår eller ødelagte klær uten å kunne forklare hvorfor. 
• Blir utestengt fra gruppelek. 
• Ofte er den siste som blir valgt til gruppelek. 
• Stadig holder seg til en voksen i utetiden. 
• Virker skremt og usikker. 
• Vegrer seg for å komme i barnehagen. 
  
På hvert avdelingsmøte skal personalet ha en rutine for å avdekke om et barn viser 
tegn på å bli plaget eller utestengt. Personalet ser da etter de nevnte varselsignaler, 
og konkretiserer tiltak. I tillegg er dette tema på hvert ledermøte, slik at tiltak drøftes i 
ledergruppa. 
Dersom et barn viser tegn på å ikke trives i barnehagen, skal tiltak iverksettes. 
Hendelser skal dokumenteres. Foreldre skal involveres. 
  
Sosial kompetanse som ressurs mot mobbing 
• Handler om å lykkes i å omgås andre. 
• Mennesker er alltid sosialt kompetente i forhold til noe eller noen. 
• Består av ulike ferdigheter som er vesentlig å mestre: 
• - Empati og rolletaking - innlevelse i andres følelser og forståelse for andres  
•   perspektiver og tanker. 
• - Prososial atferd - positive sosiale holdninger og handlinger som å hjelpe, 

oppmuntre  
•   og dele med andre. 
• - Selvkontroll - å kunne utsette egne behov og ønsker i situasjoner som krever at 

man må. 
• - Vente på tur, kompromisser og felles avgjørelser, og å takle konflikter. 
• - Selvhevdelse - hvordan en kan hevde seg selv og egne meninger på en god 

måte, og  
•   tørre å stå imot gruppepress og bli med på lek og samtaler som allerede er i 

gang. 



• - Lek, glede og humor – å kunne skille lek fra annen aktivitet, tolke lekesignaler, og 
å la seg rive med og føle glede, slappe av, spøke og ha det moro. 

• Handler om å hevde egne meninger, stå for noe og ta sosialt initiativ. 
• Handler om å invitere andre til lek og gruppeaktivitet, og selv delta uoppfordret. 
  
Barn lærer av andre 
• Barn lærer hvordan de skal oppføre seg gjennom det daglige samspillet med andre 

barn og de voksne. 
• De voksnes observasjon og aktive deltagelse i leken er nødvendig for å oppdage 

en tidlig utvikling av mobbing. 
• Det kan være nødvendig at de voksne går inn i leken for å gi nye ideer til tema og 

forebygging av uheldige maktmønstre. 
• Passivitet hos personalet er uheldig. Det kan bidra til å skape upersonlige, kalde og 

ekskluderende miljøer og relasjoner mellom barna, og mobbing kan oppstå.  
  
Forebyggende tiltak 
• Tiltak rettes mot både enkeltindivider, grupper og hele miljøet 
• Barnehagen setter klare og forståelige grenser for akseptabel oppførsel. 
  
Sjekkliste om de voksnes forhold til barna: 
• Er voksne anerkjennende og støttende overfor barnas egne initiativ, eller mer 

preget av å gi beskjeder, formidle egne tanker og å kontrollere at barna følger 
reglene som er satt? 

• Blir alle barna lagt merke til, eller er det noen som alltid blir sett og hørt mens andre 
gjerne blir oversett? 

• Er det slik at noen barn stadig får positiv oppmerksomhet, mens andre ofte er 
gjenstand for negativ oppmerksomhet? 

• Er det blitt et mønster i at det er lettere å tro på bestemte barns forklaringer på 
konflikter og hendelsesforløp enn på andres? 

• Er det slik at alle de voksne tar initiativ til å snakke med og finne på ting med alle 
barna, eller er det de samme barna dere helst prater med, og de samme dere 
helst ikke spontant tar kontakt med? 

• Har dere større tålmodighet med og evne til å følge opp enkelte barn, mens andre 
raskere blir avbrutt? 

• Har de voksne bevissthet om forskjellen på humor og ironi? 
  
Sjekkliste om miljøet i barnehagen: 
• Er miljøet preget av gjensidig omsorg, anerkjennelse og varme, eller preges det av 

mye erting og kritiske kommentarer til og om hverandre? 
• Er miljøet i hovedsak inkluderende, eller preges det ofte av ekskludering av 

enkeltbarn? 
• Er samspillet barna imellom preget av klare sosiale hierarkier eller av likeverdighet 

og veksling av hvem som bestemmer og hvem som til enhver tid får være 
med? 

• Er det en trygg og avslappet tone preget av humor, spontanitet, oppmuntring og 
glede over  hverandres mestring, eller er miljøet snarere preget av 
prestasjonskrav og konkurrerende holdninger til hverandre. 

  
Sjekkliste om voksnes forhold til barna og om miljøet i barnehagen, gjennomgåes på 
personalmøte/planleggingsdag minimum en gang i året med hele personalgruppa. 



Foreta en risikoanalyse samtidig: Hvor kan det skje mobbing? Hva gjøres for å 
forhindre mobbing? 
Foreldrene er en viktig kilde til informasjon om barnets trivsel. Dette skjer både i den 
daglige hente- og bringesituasjonen og i de 2 årlige foreldresamtalene i barnehagen. 
Barnas psykososiale miljø er et naturlig tema på foreldremøtene. 
  
Avdekkende tiltak 
* Spontane samtaler etter utetid, ved måltid og lignende. 
* Det skal holdes barnesamtale ved mistanke om mistrivsel. 
* Oppmuntre barn til å si ifra dersom det skjer noe som de voksne ikke ser. 
* Refleksjon rundt barns lek og vennskap. 
* Voksnes tilstedeværelse på alle lekearena i banrehagen. Ute og inne. Være aktiv, 
observerende og synlig. 
* Være tydelig og forutsigbar i måten du reagerer på ved problem-atferd. 
  
Verktøy 
Du og jeg og vi to 
Snakkepakken 
Språksprell 
Psykologisk førstehjelp 
Alle med 
Lær meg norsk før skolestart 
Barnesamtaler 
Fortell det til noen 
BTI - bedre tverrfaglig innsats. Skal sikre tidlig innsats og medansvar for barn det er 
bekymring for. Fokus på tverrfaglig samarbeid, helhetlig innsats og tidlig involvering 
av foreldre. 
Barns trivsel - voksnes ansvar 
Tiltaksplan ved mobbing 
Referat foreldresamtaler ved mobbing/mistrivsel 
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