
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hva er mobbing? 

Manifest mot mobbing oppfordrer til aktiv innsats mot mobbing der barn og unge oppholder 

seg. Partene har en felles visjon om nulltoleranse som grunnlag for arbeidet. Men hva er 

mobbing? Vilkårlig erting er ikke mobbing. Konflikter og enkelttilfeller av slåssing og 

utestenging er heller ikke mobbing. Vi snakker altså ikke om mobbing når barn plutselig blir 

sinte på hverandre, tar leker fra hverandre eller springer opp i raseri over ett eller annet. 

Definisjon: 

En definisjon er» Mobbing er fysiske eller sosiale negative handlinger, som utføres gjentatte 

ganger over tid av en person eller flere sammen, og som rettes mot en som ikke kan forsvare 

seg i situasjonen» (Roland 2007) 

Mobbing handler også om makt og avmakt, maktforholdet mellom den som mobber og den 

som blir mobbet er skjevt. Aggresjon er ofte et grunnleggende fundament for mobbeatferd. 

Det skilles mellom re- og proaktiv aggresjon. 

Re-aktiv aggresjon  

 Negativ handling utløst av frustrasjon, nedverdigelse, målblokkering eller liknende. 

 Individets fortolkning- opplevelsen av frustrasjon/nedverdigelse- sinne (kognitivt 

sammenbrudd) - resulterer i aggresjon. 

Pro-aktiv aggresjon 

 Aggresjonen er motivert av materielle eller sosiale belønninger- Instrumentell 

aggresjon. 

 Den «skjulte» formen for aggressive handlinger. 

 Individet tar selv initiativet til den aggressive handlingen. Den kontrollerte handlingen 

(fri for sinne) oppleves som stimulerende for individet.  

  

Basert på forskning fra de 15 siste årene kan en si at barn ikke trenger å være onde for å 

mobbe andre barn. Barna trenger kun å få erfart at de negative handlingene lønner seg for å 

videre opprettholde den destruktive atferden  

 

(Aronson 2007, Dodge 1991, Roland & Idsøe 2001, Roland 2007 & Tremblay 2005;2010). 

 



Det skilles mellom direkte og indirekte mobbing. Det er også ulikt for jenter og gutter hva 

som er årsaken til at de mobber. For gutter er det makt, og da makten det gir dem ved å 

avmakte en annen. Jenter gjør det for å oppnå tilhørighet. 

Direkte mobbing 

Forekommer kommer gjennom: 

- Fysisk (Slag, spark, lugging, ødelegge andres gjenstander) 

- Verbale krenkelser 

Indirekte mobbing 

Forekommer ofte gjennom: 

- Relasjonell mobbing 

- Sosial ekskludering 

(Utestengning, utfrysing, ignorering og gjemme bort offers gjenstander) 

Kan være vanskelig å oppdage! 

 

Eksempel på fysisk og psykisk mobbing kan være: 

 Slå, dytte, knuffe, klore 

 Aggresjon mot offeret 

 Verbal mobbing 

 Lukke døren bevisst rett foran noen 

 Springe vekk fra 

 Ikke hilse 

 Gjemme seg for noen 

 Mimikk og kroppsspråk 

 Ignorere, overse 

 Bruke ord/ kallenavn-si stygge ting, sårende kommentarer 

 Manglende anerkjennelse 

 



 

Urovekkende signaler hos barnet: 

 Barnet er høy på stress/utilpass. 

 Barnet har endret atferd (mer tilbaketrukket, trist eller sint) 

 Svekket reguleringsevne (gråt, aggresjon/sinne, søvn, mat) 

 Mangler gjensidige vennskap/relasjoner i barnehagen 

 Barnet viser forskjellige symptomer på psykosomatiske plager som f.eks. hodepine, 

stiv nakke, magesmerter/kvalme. 

 Barnet viser tegn på at de er redde for å gå til/være i barnehagen. 

 Barnet har depressive symptomer/nedstemthet. 

 

 

Hva gjør vi i barnehagen: 

Barnehagen er forpliktet til å følge lover og forskrifter, i den nye rammeplanen som gjelder 

fra 1.august 2017 står det følgende om mobbing: 

«Barnehagen skal bidra til barnas trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd og 

forebygge krenkelser og mobbing. Om et barn opplever krenkelser eller mobbing, må 

barnehagen håndtere, stoppe og følge opp dette.» 

(Rammeplanen, 2017, s. 6) 

I barnehagens egen årsplan er det skrevet følgende om hvordan vi skal jobbe med mobbing: 

«Barnehagen skal drive aktivt antimobbearbeid. Mobbing skal forebygges ved at de voksne er 

oppmerksomme på enkeltbarns trivsel og på samværsmønsteret i barnegruppen. Nært 

samarbeid mellom foresatte og personal, systematisk observasjon og refleksjon over 

kvaliteten i det uformelle samspillet kan sikre at mobbing verken oppstår eller får utvikle seg. 

Barnehagen har nulltoleranse når det gjelder mobbing.  

MÅL: Alle barn skal oppleve vennskap (Årsplanen for Jønningheia barnehage 2017/18)   

 

 



Forebyggende arbeid i barnehagen: 

1. Fokus på vennskap 

2. Fokus på gleding og hverdagshelter 

3. Finne styrkene hos det enkelte barnet 

4. Positivt klima 

5. Arbeide med sosial kompetanse med både barn og voksne 

6. Fremme de voksnes kompetanse og bevissthet omkring fenomenet mobbing 

7. Prat og diskuter åpent med barn om mobbing 

8. Skap en standard for ønsket atferd i barnehagen/hjemmet 

9. Opprett klare regler mot mobbing 

10. Oppfordre de ikke-involverte barna til å gi beskjed når de oppdager at noen viker fra 

den ønskede standarden, blande seg inn i situasjonen ved å si stopp når et barn blir 

«angrepet», og inkludere offeret/de sårbare i leksituasjoner 

11. Jobb kontinuerlig med å fremme vennskap og gode relasjoner på tvers i barnegruppen.  

12. Skape et raust miljø- der forskjeller settes pris på. 

 

For at vi skal kunne jobbe forebyggende må vi tørre å se.  

Vi er rollemodeller for barna – det er rundt oss barna lærer hva som er rett og galt 

Det nytter ikke bare å fortelle barna dette, vi må også vise det. Være gode forbilder.  

Vi må gi barna noen «redskaper» slik at de vet hvordan de skal håndtere ulike situasjoner de 

kan komme opp i. Det kan være å si «stopp», hente en voksen, gå vekk fra situasjonen. Osv. 

 

Tiltak dersom mobbing oppstår: 

Pedagogisk leder har sammen med personalet på avdelingen et ansvar for å sette i gang tiltak 

ved mobbing. Dette arbeidet kvalitetssikres gjennom RAPPS samtalene ped.leder har med 

styrer en gang pr måned. 

I forhold til barna: 

- Samtaler 

- Kartlegging 

- Være tett på 



- Bygge nettverk rundt barnet 

- Observasjoner 

- Voksendeltakelse i lek (gir status for barnet) 

 

I forhold til foreldrene: 

- Ped.leder ansvar for å informere foreldre når mobbing er konstatert 

- Foreldre til de involverte skal informeres umiddelbart  

- Ha samtale med foreldre hver for seg eller sammen 

- Lage tiltaksplan med foreldrene 

 

 

Foreldre kan drive forebyggende arbeid ved å: 

- Være gode rollemodeller og snakke positivt om andre barn og deres foreldre i barnas 

påhør 

- Gripe inn når barn viser uønsket atferd mot andre barn 

- Være gode rollemodeller i konfliktløsning, og hjelpe barna å finne gode måter å løse 

konflikter på 

- Be barnas venner i barnehagen med hjem 

- Ikke dele ut bursdagsinvitasjoner i barnehagen 

 

Materiell for praktisk forebyggende arbeid mot mobbing: 

 Spill om følelser 

 Kråkespillet 

 Stop ikke mobb sangen 

 Dele i grupper 

 Delta i lek ute og inne 

 Bok om følelser 

 Gleding; hverdagshelter(bok) 

 Feiling, bok 

 Andre bøker fra barnehagens eget bibliotek 

 

 



Litteratur for voksne: 

o Mobbing i barnehagen, NOU 2002 

o Jesper Juul; Det kompetente barnet og Fra lydighet til ansvarlighet 

o Kari Lamer; sosial kompetanse 

o Berit Bae; Det interessante i det alminnelige 

o Siri Abrahamsen; Gleding og feiling 

o Bok om følelser 

o  Rammeplanen 

o Barnekonvensjonen 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


